
S�b a esclarecida e superior ·coordenação do sr, Nerêu Ramos, a política· naciu
---031· �stá afluindo JarI um··· 'amp.lo· e·stuário de compreensão e concórdia. Os (casos»
estaduais,

I

'um a um, recebem, agora, a' solução
.

proc'urad'H e requerida p,or todos
qu�ntos

.

não se acastelara,m nas glórias paS'sadas de um pr.estígio morto!
,

. '

-

Graves

se���acie�o��'d:'le�i�Oev:�:� As vítimas
drejado no Balcão do Palacio d f cêViminali, o Vice-Primeiro Mi- O ura O

.

t Nenin fez mais uma Lísbda. 9 (U. P,) - O fura-Nueremberg, 9 (U. P.) - respeito de Schacht, porque tro da Desnasificação do es- ms 1'0. . .

-

ti t ilha"Herman Goering é um ho-I acham haver o mesmo desern-: tado de Wuterberg, prometeu tentativa para falar díretamen- cao que a, ingiu on em a

mem abatido e alquebrado, penhado um papel no rearrna-] dar a meu marido, uma au-
ã multidão, descendo as esca- das Flores' rios Açores, parou

que passa 'dias em completo i mento. I dlêncía de meia hora, mas darias do Palacio, Mas nesse pela ilha da Madeira e avan

desâmirno sôbre a cama de suai Goering ignora que Schacht também deixou de cumprir a momento os carabineiros te- çou para o alto mar e foram
,

I mendo novos
'

atos de violen- destruídos várãos barcos decela de condenado" - decla- foi novamente preso. E curto- palavra". - b d cinco
rou hoje a autor idade da pri- so que nerihum dos demais Disse-me mais Frau Schacht cia, intervieram, travando-se pesca, sa en o-se que

são de Nueremherg. O ex-ma- condenados tenha qualquer que seu marido tíuha pedido confltto no qual um capitão de pescadores morrera;m' afoga
rechal do Reich está "espu- palavra boa a respeito do an- para consultar seu' advogado carabineiros foi morto á barra dos emquanto outros seis estão

marido " de cólera porque tigo Marechal do Reich". O com urgência. Informei-lhe, de ferro. desaparecidos.
Schacht foi.absolvido pelo Tl'1� Major Teich disse que o ex- então, que o a�vogado de I S

-

t·d tbunal de Crimes de Guetra" - alanírante Reader está P�$?-iSç;hacht em, Nue,remberg. _já erao mau I as as seu ençasacrescentou o' referido infor- cupado porque sua mulher alll-, estava a caminho de Stutgart,
manto. A autoridade em ques- da não veiu visitá-lo. A últi- Nesta altura da entrevista,
tão, que é o major Fred Teich, ma informação era de que ti-.' uma voz interrompeu-me di
classificou o estado dos de- nha deixado B�I'1im há uma zendo .que parasse de falar
;nais condenados como sendo semana, sob uma escolta Rus- além. A chamada telefônica
mais r�,siglnado. �-'".�, " ,

: 1.�a, a caminho .,de Nuer,emberg'j
foi, 'ÇL seguir, svmariamente

" GÕê1'1!llg e Bens companheí- " cortada., .

"ros não talam esôbre o vertdí- OUA.S PROlUESSAS NÃO ' Paul Reusch, q�e hospeda a
to - disse. "Dá a impressão CUlllPRIDAS ...�-' mulher' de Schadh, é: um lQ-s
de que já o esperavam. Alguns Nueremberg, 9 (U. P.) p-oucos grandes industriais
manítestaram surpresa e abor- Hjalmar Schacht, antigo pre- alenlães que ficaram . inteira�
recimento::; pela absolvição de sidente do Reich Bank, que mente liVrres da sU$.peita de
Von Pa'pen, porém nenhum conta 69 anos, acha-se, ago- ativ.idades nazistas. Teve difi
foi contráTio 'á absolvição de 1'a, recolhido á cela da prisão culdades com o partido, pouco
Fl,ritzohe. Fun'k e Goerilllg de S<ttutgart, tomado de çom- alPÓS o irrompimento da Guer·
queixam-se amargamente

.

a pleta: surpreisa ,por não terem ra e foi priv.ado de todos o.s
sido cUlnpridas dua's pro.mes- seUiS bens,. inclusive as minas
sas que IJle foram feiitas. Foi I die ferlrO e indústrias pesadas.

4 Jugo,slávl·u', pagou isso, pelo menos, o que 11'le de-
clarou hoje sua espôsa numa

a '·ndent·za"a-o entrevista pelo telefone. Fal'lt-
" va ela da pwprieda,d'e çio mi-

Washington, 9 (U. P.) - O lioillário' Paul Reusch, onde
Depart�mento de illstado allun- Schacht foi detido pela polícia
ciou que a Iugo:>lavia pagou alemã.
aos Estados U�idos cento e Di,sse-me. a sel'l.ho,ra: "Meu
cinquenta mil dõlar�s a, titulo marido é ancião e está se re

de i'lldenização pela vida dos sentindo do frio em sua cela
cinco pHotos militates norte que nã.o tem instalações de ca

avião dêsarmado que ,pilovam lefação. Mais do qúe o frio,
foJ. abatido por oaças ingusla-' porém, ela sente não terem
vos, fato ocorrido a dezenove cUimprido a p'romesSla que lhe
de agosto últtmo. fizeram os amer.icanos, no

Nãà obstamte :Belgrado recu- sentido de que não seria prreso.
sou pagar a indenização de- Depois viu outra promessa fa�
vida pela perda do aparelho, lha1'. O doutor Kamm, minis
assim como tãG pouco a rela
tiva a outro a.vIão igualmente
abatido, no qual (ll.ão houve ví
Umas. A,ereS'cem::ou que os Es
tauos Unidos ainda estãJo fa", Brud Oyenhausen, 9 (U P.) ,

co, entre eles o pessoal ,do
zendo pressã:o p.ara obter essas :Na Al-emanhã realizou-se, on- campo, de concentração de
indenizações. tem, em ,segredo e num lugar Neungamame, eOl1Jsidera,do res-

E t d
não revelado, o maior enfor- ponsavel pela morte de qua-

suaram as camento em massa na zona renta mil internados, No nu-

apoia' "0"88
Briltânioà desde a capitulacão mero dos enforcados inclue-se

U \I da Alemanhã. Dezesseis c-ri:- o comandante da.quele campo,

Paris, 9 (U. P.) _ Os qua- minosos de guerr.a foram ,exe- um coronel das linnas de as

tro govenna;dores MiHta,res que
cutados pelo .carrasco britani- salto nazistas.

�;"!�ad�����!��;:: EJ: Em greve os cosinheiros de Londres
estudar as apelações dos con- Londres, 9, (U. P,) - Mais dois hoteis, mas a admhíistra
d�nado,s ;nazistas. A sessão. ini- eLe n:il conzil}heiros, garç�ns e! ção d�clarou tel'l�inanteme.ntecrou-se as onze horas, sendo copeIros de qua,tro Hotel-s de que nao aJtendera as suas, lm
interrompida às doze e qua- luxo estão em .greve desde on-' posiçõ.es.
renta e cinco e devendo reini- tem, nesta Capit.al. Exigem I Londr·es, 9 (U. P.) Mais
ciar-"se ás três hora,s ',da tard'e. eles que a ge,rência reconheça [(ie núl--cosinhei.ros e garçons
�ão f�,i permitida ,a entrada de seu sindicato,. e ameaçam ex- de HotE(is de lu�o estão em
JornalIstas ou fotografos. te,'.1der_ o mOVImento a outros greve nesta CapItal.

\
. '.
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Os últimos dias dos criminosos de' guerra
A absolvição de Schacht e nova

•

pnsaoa' sua

Toque de recolher
em' Jerusalem
·J·esuralém, 9 (U. P.) __:_ As

tropas bri-tâmicas pliOclamaram
o -toque de re:colher e inicia
ra·lll as buscas mai,s severas,
já realiizadas na terra ·santa.
Isso em seguida' ás explosões
que se a,d:mite ligadas a uma

t_entativa de morte contm o

alto comando britânico. . As
batidas r€alizam-ise em vários
subúrbios da oidade, a ,pro
cura de ma;terial bélico.

Fuzilamento de nazistas'

/

ocontecimentos
em ROIDa

HO:\fA, 9 (1J. P.) - Graves acontecimentus ver ií'icaram-se, ho

J", nesta Capital, onde urna multidão ele üínta a cinqüenta ll�i[ gr-evistas
invadiram o palácio Vimimtle, apredejaudo o vice-primeiro ministro

Ncn in. A maioria dos assaltantes eram trahalhadores rodoviários, Je

»ntidos ontem. Rompendo o cordão de isolamento e quebrando as ar

mas policiais, a mull.írião irrumpeu no. Palácio, rebentando I mio que

«ncontra va. E chegou até ao gabinete do chefe de govérno, �l'. flf':;as

pel'i, antes que reforços da polícia com Í'llzil e metralhadoras couse

(!'Llissem dominar a situação. Uma delegação elos rodoviários foi re

�ebida, em seguida plo-r-r. Nenin, recebendo a prornssa 'de que esl.a r iam

todos novamente empregados até amanhã. Os delegados assomaram ao

l.alcão para comunica r 'o resultado aos seus companheiros, mus I:sles

11<lO O� deixaram falar. Em "I'guida apareceu Ne n iu. e o onere com

TogliaLLi, mas foram apedrejados pela multidão, �egLllld() as Pl'j 1111' uas
mrormacões, 11Ou'YB pelo menos quinze mor Los e mais de et'1ll ['m·idos.

* * to<
---------------------------

Berlim, 9 (U. P,) - Altos em vista da acítude dos Rus

funcíomár ios norte-americanos sos, que já protestaram contra

prevern que o Conselho de a absolvição de alguns dos

Controle Aliado manterá todas acusados e muito menos con

as sentenças ditadas -em Nue- cordaríam com a comutação
remberg. Isso esp.ecialmentel das pena;s impostas aos outros.

Assim falou .Molotov
distúrbio-s 'naquela área cabe

àls fôrca;s de ocup'ação inglesas.
e nort�-ameri.canas. Disse Mo ...

lotov que o território Livre de
Trie·Slte deveria s.er organizado
nas melsmas lilnhas oomo o de

Dantzing, depois da 'primeira
guerra mundial. Finalmente,
dep!lorou a divisãio do mundo
em dois blocos oriental e oci
dental.

Paris, 9 (U. P.) Falando
durante t,rinta minutos, Molo
tov pronunciou hoje· o discur
so filual sôbre a Paz com a itá
lia, em nom� da União Sovié
tica. E af,ir;mou que essa paz
deverá 'Pres!�êrvar a soberania
da itália e não conduzir á es

cravidão econômka do País

por outl'las Nações mais pode
rosas: Molotov lançou um ape
lo para a 'cooperação entre os

povos, . e sugeriu conces'sões
mutuas em· relação a certas

questões pelnd-entes. Mas não
se mosttrdu diSlPOSltO a ceder na

questão de TrieSlte, afirmando
que a. responsa;bilidade dos

Tratado de paz
com a Itãlia
Paris, 9 (U. P.) - Termina

do seu discurso, Mol,otov reas

sumiu a 'presidêtnlCÍa. Ao mes

mo tempo, anunciou que a vo

tação do tratado com a Itália,.
de al,tJigo em artigo, oomeça-·
ria àls quatro horas da taTde.,

Estudo dos raios
cõsmicos
W,ashington, 9 (U. P.) - Os

habitruntes de IlUnois, Ohio e CASA MISCELANEA distri
Micll-igam foram convidados buidcra dos Rádios R. C.' A
pelas autol'lidades a contribuir Victor. Válvulas e Discos.
para o bom êxito das investi- Rua C\)nse�ht";tn Mafra
gaçõelS relativas aos raios CÔf:l
micos. Os ,cient�strus vão s01ta;r
trinta e um balões estratosfé
rieos e o povo foi avlisado de

que deveria comunicaa' o local
em que os mesmos caissem.

A proposta 'foi
um expediente
Shangai,9 (U. P.) - A pro-·

posta de Tregua do govêrno

H d
-

d chinês e do embaixador Stuart
,e uçao as. foi Ullla simples manobra. Se-

tarl·fas aére'as gundo 'um por,ta-voz comunis-
ta de Shangai, a proposta de

Washingrtü:a,' 9 (U, P.) - O T,regua foi infliglida pelo pró
Deplarta,J;nernto dos Co·rreios prio Chiang l{jai Check, ulli
anunciou 'inúmerais reduções camente com o fim de ganhar'
im.portantes nas tarifas do telll1Jpo para ampliar o campo'
correio aére.o para o exte.rior. de op.erações militares. Entre
A� novrus taxas entra.rão em melll'te.s, afirma ...s'e que o gene

vigor em ·primeir,o de novem- ral comunista Chon En Lai
bro. A redução máxima se'l'á de niio só regeitou a pro.posta de'
cerca de quarelIlta p.or cento Armistício COUiO' também se

no que diz respeito á

c?,rre�''''1 recus�u. � voltar a Na�ki:n pa
pondência aérea ·para a Ame- ra relllIClar -as .Iregoclaçoes de
rica do Sul. Paz,

'
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A GLóRIA
S. F. r. - Henri Duvernois C011-

ta a seguinte h istóiia : Chegou um

dia a Paris, um jovem autor mui

to soberbo, que ignorava mas ou

menos ludo o que no vasto mundo

das idéias não se i-elacionasse di

retamenle com. a sua própria T es

soa. Travou por acaso conv- sa

ç50 - no ônibus Passy-Bourso _

com um velhote, cujos pontos dr

vista lhe pareceram interessantes,
- Posso saber com quem íenhc

a honra de falar? - pergunt .ru r'

'neófito.
- 'Com Victor Hugo.
- Pois eu sou Durand - disse

o outro com a maior naturalidade
..

Automóveis
-

e

(CHRYSLE� CORP.)
CO()C�SSIOnários:

.'

OLIVEIRA &: fILHO, LTDA.
Rua Deodoro, 1ft - Florianópolis
(Oficina 'Provisória n.o Estreito.)

I

-------------....--..,-----'----�--------�----_ .. , . ..

COMO SE EXPLICA A IDADE DE

MATHUSALEM
"Assistimos ainda a uma tal

instabilidade que os homens d(

meu tempo já não entendem 0'

valores. A juventude do século XX "

não se apercebe d isto pt>
'

) u«

nasceu e se criou- no amhienl.e un
. instabilidade. Mostra o que s ;r'j�� c

depreciação, já não de moédi, ;,9-

não das medidas em geral. "E:I�

Ipróprio que media um rnetr» r

oitenta de altura, após a depr .cra-
\,[1O do melro, passaria a med.» t;__, _

ou vinte melros; seu peso d,).::;(·
tenta quilos passaria fl 800 o 1 t'Ui'

quilos e sua dida de 71 anos al.in

gu-ia 800 ou 900, o que de certo

n1000 explicaria o. idade d,; ;\,1(1-

thusalem que; certamente, c,mlól'iu
em anos desvalorisados".
"Ora, indaga Siegfried, C0111(

querer que com tais medidas das

ticas, se consiga manter o m .smt

gráo de moralidade?"

(Palavras do grande econorn ist.a
frances André Sregr ied, proíurrdus
no almôço dado em sua houcua

gem 110 terraço da Assoclaça«
Brasileira de 1mp1'e118a).

o OUVIDO DOS GAFANHO li.:-:-

Recentemente foi descoberto que
os gafanhotos, que tantos preju i
zos têm causado, ouvem pelas per
nas.

Duvídam? Eis a prova : 0010-

quem o animalzinho sobre uma DOENÇAS NERV<)SAb
Com os progressos da mediei...

mesa e dérn nela um forte golV:' hoje, as doenças nervosas, quanclo
- o gafanhoto pula. E' claro qUE' tratadas em tempo, são maleA per.
ouviu a pancada, pois do contrá- feitamente remediáveis. O o!urandel.

rio não pularia. dsmo, fruto da ignorância; só pode
prejudicar os indivíduos afetados de

Conlra prova: coloquem-no no- tais enfermidades. O Serviço Na.
vamente sobre a mesa, arranqWllJ1- cional de Doenças mentais dispõe
lhe as perna,s e 'golpeiem-na o·J.tra de .um Ambulatório, que atende I(ra-

vez -"- êle não pulará I.&uhamente Oa d8e�tes Renoaoa lll.

.".
_

. .' digenlies, na Rua Deodoro 22, .... S
N,w es"ft certo? .

. l. 11 Ihor... Mària.enN.
.

.
.

'

PENSAMENTO ALHEIO

e

Os cahs podem ser produzidos
por' sUÍ)atos de qualquer' cor.

AP01''?li

B R I TO
O alfaiate indicadó
TIradentes. i

venda de caminhões
I

o

no ccmbio negro
IVae ser iniciada intensa cam-

panha policial
.

Rio, 1" .

(E.) Dentro de dos aos interessados, medJiante

poucos; dias, a Delegacia de autorização daquela carteira.

Econo�ia Popular, de acôrdo 0'1' preços porque .são adquiri
com o (Banco do Brasil, inicia- do obedecem a uma tabela ati
rá movimentada campanha nhões importados e entregues
que, a prdmcípío no' Distrito aos adquirentes, estes os re

Federal, estender-se-á a todos vendem por preços exorbítan
os Estados contra a venda de teso E as vítimas neste caso,
caminhões no câmbio negro. afim-de tirarem um lucro com

Para êsse fim, o titular daque- pensador do capital emprega
la delegacia, sr. Gabino Be- do para aquisição do veículo,
souro Cintra, já entr:ou em cobram do público fretes ele-
entendímentos '

com o diretor vados. Magazine
• PEDRO PAULO MACHADO

da Carteira de Importação e Essa campanha, que não se- Esportes

Exportação do Banco do Bra- rá facíl de ser realizada, foi -D�E:":'P�A�R�T�A�M!'!l!E�N�T�O'!!!"'"'!!"!D"!!E!"'.-.S""A.....C...O...F..., -

síl, tendo obtido a re'lação de provocada IpeLas Ílnúmeras de- PúBLICA
i'número:s ,caminhõels importa- núnciàs que aque,la delegacia Plantões

dos. com 'os res-pectivos preços nem recebido. Apesar dos inu- Mês de outubro
5 (sábado· á tarde) - Farrnacia;

e Ol> nomes de seus· proprie:tá- meros obstáculos que surgirão, S. Antônio - Rua �oão Pinto.
rios. \ . o delegado Cintra está .decidJ- 6 (domingo) _ Farmácia S .4n-

Carmo é :sabido, os chassis, do, segumdo suas declarações,

I
tônio - Rua João Pinto. '

por l,ei, só ,püdem ser distribui- a enfrentá-la' até o fim. 12 !sábado á tarde) _

Farma.'Citl'Catannense � Rua Trajano.
I 13 (domingo) _ Fa1'mácia Ca-

."

".
tarinense - Rua 'Trajano.

19 (sábado á tarde) - Fai'mácir;
Rouliveira _ Rua 'Trajano.

20 (doming'o) - Farmácia Rau
liveira _ Rua 'Trajano.

26 (sábado á tarde) _ Farmáci($
StO Agostinho - Rua ConselJ�bi:ri)t
Mafra.

27 (flomingo) - Parmácin StQ1J
Agnstinlio Rua ConselhEir,'}'
Mafra. ,

.
O sP,t'viço notllrno será efet Jad�

pela Farmácia Santo Antônio, 5'itm
:-) ma Jono Pint,o.

, N. B. _ A prps.enh'l t.ahpla não p.n
derá spr aJt.erftoa sem pré
via autorização deste Df'
partamento.

Aos nossos
Agentes
todo dia esta coluna

a:té o fim
leiam

Pedimo. avi.ar por tel.gora
,ma. quando o jornal ,não �hegal'
na meamo dia.

laboratório
Radio-Tecnico-Elect:ron

Fundado em 1935
Milntaqem -ie rádio., Ampli

ficadorea-Tl'annni..ot'".
Matarial impol'tad .. 'direta

mente doa U. 3. A.

Proprietário
Otom�r Georges Btihm
Electl. - Tecnico - Profi••ioflO)

formado na Europa
:floTianópol�.

�ua Joéio- Pinto n. 29 ... Sob,

MACHADO a ClA.
Ag'aoia.. Repre••ntagõe. em

O••GJ
Matria: Florian6poU.
Rua João Piato;' D. "
Caj.Ia Poatal , 37
Filie!: Cre.ciúmo

R'ue Florianb Peixoto••/a
(EdU. Pr6pric.),

Telegrama.: ·PRIMOS·
Ag_te•.no. prlncipala
munlCllolot do EIltcrd.,

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L."ALVES

Rua Deodorc, n, 35 '_ Fvolia.

Encarrega-se cie: compr-a, venda, hi

pateca, legalização, avaliação � admi

nistração de imóveis.

'O.rq;aniza, também, papéis para 'c0m

pra de propriedades pelos Instituto.
de Previdência e Montepio Estadual.

" RETIRARAM SUAS GANDI- .

DATUBAS
Tôdas as bebidas, incluslvl:' ft!I.

fabricadas em outros Estados.
retiraram Suas candidaturas

r'Para
reinar nos lares'

catar!:!!l.enses, _ em vista da certíssi-
mI' vitória do alleritivo KNOT,

.'

r QUEIXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que Ibe

interessa. é,. realmente·, u�a providencia
para end1reltaI' o que estiver errado \lU

para que al�m� falta não se repita; e

NÃO � esc:l.ndalo Que a sua recJama�lo
ou queixa poderâ vir ta eausar, encami ..
nhe·a * SEC':;AO RECLAMÁÇOF:S.
de O �STADO, que�o �"so será levado
,em demora ao conhecim�nto de qu_
de direito, recebendo V. s. uma informa·

çô,,'-4o resultado, embora em algu';. ca.

sos D�am publicados nem a r.,qa·
tnaçãó nem a providência tomada.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Ce�tro Aea
démi.co XI d!e Fevereiro. Con�
tr-ibuirils, assim, para a forma�
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fev,ereiro).

do

com o uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA
vendidas só em cobras

com o nome

VA_�DA
....0 licença do O. N. S. p, N° �'6

,.

1'1'» •
de 26 de Fe'tlereiro 96e;

.

1I1�",� d. 1935 'IIP'" ".
oI 0.002, (uca,yp,a' O.

A

Laboratório
ClíniCO

RUA JOÃO puno, 25
Fone: 1448

�
� '�t501lq.9��j:§ �.

� .' �
cn

�.
z:: - %:li
_

. c.t':I
.

AnÓTOnO PATOLOGlCnS
IEm bente 00 Te.ouro

do E.tado

I=lorianópol.is ..

Dr. B. fi S. MedJua FarOl. Narbal Al\fes !la Souza
farm. L. da COSIa Avila.

.

Exame d� .'engue.. EXàme .

pera verificação
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C ESTADO-Qulnta·r�lra '0 de Outubro, e'e '94' 3

LIRA, TENIS CLUBE _ DIA 12 _ SÁBADO _ G,RANDE BAILE EM' COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO E Á POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSE
LHO, FISCAL - COROAÇÃO RAINHA DA PRIMAVERA - PIROLITO E SUA ORQUESTRA ., RESERVA DE MESA, GRATUITA, A, COMEÇAR DE' s.a

.:

FEIRA NA RELOJOARIA' MORITZ. TRAJE - SMOKING, SUMMER e DINNER JAKET E 'BRANCO

f'"

._�� � w

A guerra, Te�taílca e aSNR8.
drnomi48SiN4NTES' guerra lnaInlC�"

I ! Jl(ljor 'IV. 0. 'Iireeb mente rracassou .uma nfensiva; na

j
Reclamem .ímadíata-O }'ESTIV�L DO CLU.BE 12 i Lorulrr-s, (B. x. s.) .....c. U con-I ultima gueira.

DE AGôSTO I
mente qualquer irra-

cc il o ('llll'l' ao,; duas guo rras mun-, No começo, ocorreu uma-hesita-

Constituiu, sem dúvida,
gularidaóe na entrega d ia is, III) plano técnico, entre os ção. Os pai-Lidár ios da ação agrcs-

I'
de seus [crnaes.acontecimento social de rele- meios JlI'lIfis�iollais da arte militar, siva, ou seja, da ofensiva, não

vo, o magnífíco "SHOW", or-
......-----... IH'l'mill' rlissocia.r nitidamente os entraram cm campo sem que de-

};amizàdo e levado a efeito, por 1-
am =••1& =�iiliill!lill!!llIIIiiW'IIlI,__

HiIIl
dois PI'inêipiOs, que oar-acteriznram morassem algum tempo em Lo-

Lourival Almeida, na noite de

I
a Ü\lIH/"/" elas operações em am- mudas de contacto; pequenos e YU-

sábado ú1timo, no Clube 12 de', Ors., I/JOS
IJS roriflilos. r iados "raids" ele exper-imenl ação

Agôsto, em benefício dos po-' Aderbal Ramos e exame dos pontos possivelmente
bres socorrtdos pelo Legiãe da Silva I

1\'0 p rime iru, a estál ica, o af'er- vulnei-avcis na armadura do ad-
'

Menina ELIZABETI BAYER Brasileira de Assistência.
.

ramcnt« do tel'reno, a chamada versário. Foi a fase das operações
Perante uma assistêrrcda nu-

-e g'll('l'I,'�l rir
í

riuche iras ; no sr-gun- de mera observação ao longo da

merosa e seleta, na qual se
JoãO Batista I! cio, o dinamismo, a rápida movi-, linha Maginot.

de-stacavam elementos dos Bon"as,is ! nu-ntuçüo. o abandono ela tática de' A surte dos adeptos da tlel'en-
mais representativos do nosso

II'
csprru, U ptedumirrio alJ"ullllu da siva _ ou dos que só podiam agir

mundo social, teve início, pre-
ADVOG ADOS O!I'llSlVêL na defensiva _ estava, porém,

cisamente ás 21,30, 'êsse testí- RuaSQI�ElI�:eTe7�tn;��il ,�4, .

I
!Jocll'-"e cI,izel' que \'('IlC811 o lançada, porque um elemento no-

vaI de arte. I ar/o q(1I' pode desfechar maior \'0 uparcc ia dominadoi-amente na

A irradiação, que fo-i feita numero ele ufensivas. E rlificil-, arr-ua : o, carvo blir;daelo, que era

pela: nossa "Guarujá", esteve como um rnixto de infantaria e

a cargo do brilhamte locutor urtilha rín a r1pslocal'-se na razão

Acy Cabral Teive. N
-

h
' · - média fie ,,o a 50 quilômetros ho-

Tomaram parte do referido ao avera m.a)oraçao rarros e' dispondo de um pode!' ele
'/SHOW", Maria de Ronda"; I 1-

fogo capaz c1l' aniquilar batalhões
'}ecy Deuscher, com "Serena- no,preço da ga50 Ina inteiros a distancia, e bem assim
ta de Schubert" e "Olhos Ne- de abrir caminho por entre as alas
gros ": Norma Valente, decla- HW, 9 (A. N.) _ Em virtude de aprovação pela Comissã� EX(':�Llli'-1 das divisões de' infantaria, do tipo
mando "Ba;lada da Neve"; va do II,�sl�tL1LO d,O Açucar e',do Alcool (�e normas pa�'a',execuçao �u pla- das usadas em 1914-18.
Manoel Cruz, em solo de nau- no de safra cio alcool, í'icaram conoiliudos os Interesses dos produto- O piímeirn e convincente eX'D1-

ta, executando "Serenata res e cunsurnidures, afastada 'a hipótese de' qualquer majoração do plo ocorreu em 'Sedan, quando as

)riental" e "Sonho-Romance- íKê1Ç,0 de venda .du mistura carbmante l'PHt!1 ali le da pcrcr-utugorn de unidades atônitas do general ClJ
Fantasia "; Sonia Brisighelli, 5</c de aleool-rnotor adicionado á gasolina. rap foram colhidas pelo audacio
declamando "As Três Irmãs" Corro rú por couta ela Caixa do Alcool a dif'cronça de três centavos so a\'anço dos "tanks" 'de Rommel.
e "Brasileiro, onde está 'tua ;'nLn' o pre<;o ela gao,;olina e o do alcoo!-ll1ol01'. Diyisões fOl'am deixadas para
Pát,ria?", P"do'I·,11.ho Vaz, can- Os 1)[·e(.:os de alcool pagos pelo compl'adol' no LJl'Udtllol' nas �',íjji'i- L

'

d d IC7 � raz, am a arma as, pe o inimi:-
cando, "Terra VI'I'genl",' Anla- '�<lS, 'sel'ÜU (1�

-

sf'guin!.cs: go aprf'ssado, enquanto formações
ry CUinha, ao piano; Braz Mo- 19uu I uu supel'iol' a 99,5 '. . . Cl'$, 1.50 motorizadas, de grande flf'xihlli-'

)'
'Gel. FRANCISOO FAGUNDES reira, ao violino, e Lourival De 96 a 9\:).4 ,........................ Cl'!); 1.111 daele, vinham recolhenclq l'apida-

Transcorre, hOJ'e, o anI'ver- Garcii, ao violão,' Lourival De 94 H 95,9 -

,... Cl'� 1,30 mAnll' 0- d'
.

d b t II,co " s eSIloJos a a ,a 'Ia que
sário ,nataHcio do sr. ,ceI. Al,meida, interrpr�tando os poe- .De 92 a \:)3,9 .: ','

- . , . . . . . . . . .. Cr':j; 1,1,10 .

não se ch'egal'a no enLanLo a Lra-
Franci,sco Fagundes, residente mas "O tédio" e "Sula,mita", De 90 a 91,9 , - , . . .. Cr$ 0.91) val', A massiça organização que
em C"ITlpOS No,'o,s. acompa,nha'Clo, ao piano, por (>::; C111'<ll',,0'08 c c!ps!)csas '!Jêlra que o al0001 l'nirll'O sCJ'a 'enll'(',,�'ll'-' 1)e-, '·1 I l ..u. am( a c a aya da 5uerra anLerior

* * * Yolanda Almeida; e,' por ,Lim, 1-" InsLitulu á:,; urgulliza\:i5e,,' distribu irlOl'1lS de cal'bLll'müe, a 1>1':'\,'08 era assim colhida de surpresa. Fbl
ANTÔNIO LÚCIO ,a orquestra Q.o Clube execu- ,'(J1'l'('o,;pomlenl('s a(l� pago::; -pelas conlllêlllhia::< ele l)('l['oleo, C01'1'('ri'�I) por desse modo qUE' se, abriu a larga

Faz aillOS 'hoje o sr. Antônio I
tando o tango "Poema" Gunla da l'efcl'ida C,rixa. brecha ele. Sedan, por onde se i11-

'Lúcio, come'rciante em Cruzei- Todos 'os elementos
_ que De aCIJI'clo, aimJa, com as ÍlOl'mas a])I'ovadas, o L A. A. podel'ú ad- sinuaJ'am as forças blindadas mi-

ro do Sul. 'Co!llsUtuem êsse bonito SHOW, fJuil'ij' alcool de gracluu(:üo enLre 90° e 91,9° uo� pl'eços ela tabela, para a migas que ha\,(,l;iam de provocar
1 '" desin.cu,mbiram-se magistral- ,;l1a c!f'siclralacão na. Distilaria CellLl'al cio nabo, em Pernambuco. l

.

. a catas ronca siLuação da Flan-
Dr. :ARMÍNO TAVARES menU� dos seus númerOS. -

"

A prurltlção dr alcool-uniôro que, em 193'[, era de 100.000 liLrus,
O

dre.s.
AJssin.ala a data de hoje o s aplausos entusiásticos dC\OLl-Sé, ('111 1!H�1, a CI'l'ca ele 77.000,0.00 di' liLI'OS; a Pl'oeluçün ele Os aHos chefes mililares bl'i-

.aniversário natalício do sr. dr. que vibra,ra,m n,os amp!os sa.-I DIC,'OUI de lorlos os, ti [}OS, no mesmo ·IJeJ'Íoel0, 'el('You-se .ele 43,000.000 a " ' '

_.. Lamcos compreenderam sem de-A,rmfrüo Tavares, abalizado 10es do Cln.be 12 de Ago,sto, dI" [51.000.000 de litros. mora que SP achavam eliante demédico residente na cidade de zem, '111.8Ji,s do que uma rápida A lm!l(ll'[aç<1o ele g'as,OlllJa que, P!ll 19'd, ascrnaera a ·598.000.0UO uma verdadeira l'eVOlllçüo de 01'-
Bln.menau. r,.e,portagem, do encantamento 'le lill'os, cl(,scl:'lI, pm 1943, em virl�lde ela g'llr. lTa, a 294.000,000, temlo

", dem t.ática' e cuidaram logo de re-
,,;4" 'iiue sentiram todos quantos ti- o aleool entl'ado com as quantidades l'l'speclivas de 102.000.000 e ....

Srta. DEL"SA" VIEIRA, d'
. constituit· os elrmentc,s niWtares

yeram o ]Jrazer e a.ssIstIr a,' 0'1.000,000 para SLlpt'ir as neces�idadcs do consul�10 nacional.
A �

..

1 'd'
, • tão brilh:",,,,te ho,! a de, a,,,,te.

de acorelo com as inovações postas=",sm-.a.a a ,ata" de
, h9je" ""�"

<L., Alualm('nte, as necessidades de cárbul'anle 110 país vão além de .

t'. ", .'", E a e�sse 'aplalll>,O"" o ,','O E,'S-, .\ em pra lCa. A guerra deixou de1naLS umli, primaverli., da g):'a- - ., 70.0000.UOO" ele' litros. -, '

.

h't 'iT"ADO" J'Ullta, 'por 'e!,,'" tas cO,'lu'- enCjUlslal'-se ao longo de linhas
..

CIosa sen on a ,Delsac:Vieira, ti.
�

f eslaveis e as fOl'lalezas perdéram- ilha do sr. João José Vieira', p.as, os seus.
.

C'
-

in'leiramente o seu valor potencial.fUincionário da firma Ho,epc,ke '

'a
A

m b I- O'S. A. Ind. Com. 88'Ióo'1·0' per'dl·do
-

,

"

, I, Na verdaele, caelll "taàk" passou

'"
'

, "

_

a repl'esental" o' papel' de llma

'M 1.
MA

" ,Foi perdido um ràlógio m�,::-ca'

I SIM'BO- "'/', VEN",DA'
" COMPRA ]}rquena fo,rtaleza imovel, podell-enmo URI J .. PIAZZA ,eeMovado», americano, chQpeQii� 'MOEDA!iII,

Á

d d 1
•

'I Faz anos hoJe, o' i:Q.telig�'nte ,a ouro. mooaqrarT\a S. P. entre,o
.:. LOS LIVRE LIVRE o, es ocar-se com relativa Sf'-

'menino Mauri Jo.sé Piazza." Grupo E.colar do, Soco dO!l Limões gurança a -dez�nas de quilômetros
e' A••i.tênc:ia Municipal. Grati- Libra 1;L '175,4416 74,555 llOl'êí rios e leYRI' o fll]'b ele seus
fica-.. com Cr$ 20000 a quem en� Dolar lU$S 18,72 18,50 canhões sobre 'õs alvos, em tifqS
tngar na A..istência MuniciP3�._1 Escudo Esc 0,761. ' 0,752 diretos e art'azadol'es. Esta a gran-

Peso Boliviano Blv 0,44,57 0;4361 I de lição que puderam assimilar
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968 com tanta exatidão' os defensores
0oroa Sueca Sw.Kr. 5,2109, 5.1496 d.a democracia e da liberdade.
Franc'o Suiço- - Sw:Fr. 14.3738 4,3224
Peso papel Argentino M$N 4,6162 4;5567
Peso ouro uruguaio O$u ,110,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa ,;i ' Dan Kr '3,9008 3,855
Peseta

,;
Pts '11,7146'Franco Francês Fr.F'r. 0,1574

M,roo Vrnffl

I
'

Florim FIs
'

-,

Franco Belga Blg,
-

0,4271
Taxas fornecidas pela agência ,do ,Banco

sem confirmação

SessÕes Ch.ies
'

Merle, Ob61'011 - Joel Mac It..l·e,'

;\liriam Hopkins BOlllta
GI'anYille - em':'

.I A' F .4 /li J A'
Censura até li! anos.

Indústria cio COUl'O em Pernal,1-
buco - DFB.
NoLlciário- Univel'sal _' ,jó('nai.
Preços: - RITZ ás 5 hoi'a;'

3,60 � �!!Ü.
IUTZ ás 7,30 110nlS _ únieo

'LIRA "fENis CLUBE
Cr$ 3:60 ..

Pn,.,. t' d
. I ROXY as 7,30 11ol'as -, únic,)V<�, mo IVO o �alecImento I '

.

d? sr. Gtlando 'Fel'llandes,

SÓ-I'
3,00.

I
CIO fundador do Clube e mem- RI'I'Z e ROXY _ Domingo: _

b.ro do Conselho Deliberativo, Anne. Baxter - Ruth Wa cick
fl�ca suspenso 'o 'bà."iJe do dia 12,' - Ralph Bellamy.

: �:\bado. A HIPOCRITA

Vida
:ANIVERSÁRIOS

WALDIR LAMARQUE
Transcorre, hoje, o aniver

-. sár ío natalício do estimado jo
vem Waldlr Lamarque, dedí-
.cado funcionário da "Contei
tarta Chiquinho" e filho do sr.

Francísco Lamarque, nosso

cOimpetente paginador.'

F'esteja, hoje, mais uma pri
'mavera a galante menima Elí
.zabeti Bayer, filha do sr. Ben
jamim Jorge, inspetor de Co-
/letoría Estadual e de d. Viole
ta Bayer Jórge. ,

Transcorreu, ontem, 0_ aní
'versário natalício da exma.

Era. Matilde Bayer; espôsa do
.saudoso João Bayer.

Srta. MATILDE BAYER
A data de ontem assi:nalou

-rnaís uma primavera da ga,
lante srta. Matilde Bayer, fi
lha do saudoso João Bayer ..

Sra. MATILDE BAYER
Faz anos hoje a exma. sra,

d. Olga Nelntura, digna espôsa
·do sr. Geraldo Ventura, repre
sentante comer,cial nesta pra
-ça.

.>

Fazem anos ainda hoje, o.s
:,srs. Cid Gomes; Felix Brrun
dão Sobrinho,. residente em

, ltaj�; Jósio Caldei,ra, filhó do
'prof. Laércio Caldeira.,

'Sra. SUZANA· DE AZEVEDO
KÜERICH' "

Transcorre, hoje, a data na
talícia da eXima. sra. d. Suza

.

na de Azevedo Koeri0h,' êspô
sa, do sr. Celso P. Koerich, co.

meocia te nesta pil'aça.
x,

,

HABILITAÇõÉS
Estão se habilitando para

·casar: He;ndrick KO'nino- e So
phià Luisa Van Der StlgcheJ;
Jorge Chl'r�m ' Sobrinho e
Oriana Cheren ; José Ma:noel
Marcos e Guilhermina de Je-
:sus.

Social Ii II

TOSSE.
BRONQUITE I

•

..
E COQUElUCHç

TOMl SEMPRe

TOME APERITIVO

NO'T

.
.;,. ..

0,4221

do Brasi,>

RITí':
A's 5, B 7 % '

ROXY
A"$ 7. :}.j, 0,15�6 .....

-------------------------�----------�------------------.

M,"I S S A-
MARIA ELlZA' FONSECA GUALBERTO

A família LUIZ GUALBERTO convida os

parentes e pessôas de suas relações para
assistirem a ,.missa 'que mandará celebrar
dia onze do corrente, às 'sete e meia horas,

no altar do Sagrado Coração, de Jesus, da Céiltedral Metro
.politana por .alma de s�a saudosa mãe, sogra e avô
MARIA ELIZ'A FONSECA GUALBERTO.

Antecipada.rnente agradece aos que comparecerem
este ato de fé cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO-�Dia 13 ..
-Domingueira Iníanlil das 9 ás' 12 heras

(UNSELHO ADMINISTRATIVO
, DO

'

ESTADO DE SÂNTA
CATARINA e .

152a sessão regtmentnl, em iI de outubro
de 1946

'

A hora regírnentaj, "sob a presídêncía do
ir. Severo �inlões, .presidente substituto,
2 com a presença dos srs. conselheiros J0-
sé B. Salgado de Oliveira e Jairo Callac;lo, o
sr. presidente declara aberta a sessão, fufr
cíonando como secretãrio o sr. Luiz 'Osva l
so Ferreira de Melo.

Expediente
'O sr. secretário lê a ata da sessão ante

rior, que, posta em 'debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede a leitura do se

suinte, dooumento:
Rãdiograma do sr. dr. Benedito Costa

Neto, comurúcando haver tomado posse elo
nargo de ministro da Just.i"a.

,

Ordem do dia
Vai à ímpressac l.t iJ"�.l.t: .....c ....

·

N.369
O Departamento das' Municipalidades

encamínna a apreciação dêste Conselho
um projeto de decreto-lei da Prerertura c\�
Laguna, visando a abertura de um crédito
je sessenta e oito mil e duzentos cruzeí ..

tos (Cr$ 68.200;00), necessário a suplemen-
tação de diversas verbas,
Informa .a Secção de Contabilidade do

D. M.:
a) que os suplementos pedidos não ul

trapassam o limite orçamentário;

Ib) que as dotações necessitando de re

fôrça se acham especificadas nos anexos
constantes do processo;
c) que o, excesso de arrecadação dêste ---

exercíeío será, aproximadamente, de ....

::;r$ 180.133,30, o qual, embora comprome
tido em Cr$ 47.195,80, ainda comporta o

zrédrto ora solicitado;
d) que o murncípto de Laguna está dis

;>endendo com os 'serviços de educação
urna' percentagem superior a mínima esti
pulada no Convênio de 1943.
A vista do exposto, opinando favoravel

mente, apresento ao Plenário o seguinte

IP.rojeto de 'resolução
O Conselho Administrativo do' Estado

aprova, nos têrmos em que se acha redi-
5ido, o projeto de decreto-lei da Prefeitu-
ra Municipal de Laguna, enviado em orí
zío n. 152/1.709, de 2-9-1946, do Departa
mento das Municipalidades.
S. S., em Florianópolis, 4 de outubro de

I1946.
José B. Salgado de Oliveira, relator.,

(4499)
153& sessão regimental, em 5 de outubro

de 1946
A hora regimental, sob a presidência do

sr. Severo Simões, presidente substituto,
e com a presença dos srs. conselheiros Jo-
sé B. Salgada de 'Oliveira e Jairo Callado
J sr. presidente declara aberta a sessão,
(uncionando como secretário o sr. 'Luiz
Dsvaldo Ferreira de Mela.

Expediente
'O sr. secretário lê a ata da sessão ante-

rior, que, posta em debates, é aprovada,
sem emendas.

'O sr. secretário procede à leitura doo
-segutn tes documentos:

Rádiograma do sr. Presidente da Repú
nlíca, agradecendo as congratulações en
viadas por êste Conselho, por motivo da
Promulgação da Constituição;
- 'Oficios das Preretturas de Lajes, São

Francisco do Sul e Põrto Belo, remetendo
cópías dos atos oficiais batxados por essas
Prefeituras. I

Ordem do dia
A Casa aprova, por maioria de votos, os

.pareceres ns. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360 e 3Q1.

RESOLUÇA'O N. 353
Ê aprovado, nos têrrnos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de Urussanga, remetido com o ofício.
n. 168/1.801, do Departamento das Muni
cipalidades.
'Texto do projeto de decreto-lei nos têrgnos

em que se acha redigido
Art __ lo - Fica instituída uma bôlsa es

colar, no valor de Cr$ 1.400,00, destinada
à manutenção de um aluno na Escola In
dustrial de Florianópolis .:
Art. '2° - Para atender a despesa decor- .

Tente dêste decreto-lei, fica aberto, por
conta da anulaeão na dotação 3-30-1 -

"Vencimentos de professores" - do orça
mento vigente, da importância de .....

'Cr$ 1.400,00, um crédrto especial de igual
quantia.
Art. 30 - tste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publtcacão, revoga
-das as disposições em contrário.

Florianópolis, 5 de outubro de 1946.
Severo Simões, presidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselhn

Administrativo do Estado, em 5 de outu-
bro de'1946.

'

Luii Osvaldo Ferreira de Melo, secreta-
<l'io administrativo. '. .

RESóLÚÇã'O N _ 354
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

,jeto de decreto-lei da- Prefeitura Municl
pa.l de São Joaquim, remetldo com o orr
do n, 168/3.801, do Departamento das Mu
nicipalidades.
Texto do projeto de decreto-lei nos têrmos

.
em que se uha redigido

Art. 1° - F1ca aberto, por conta do sa'
do do exercício anterior, o crédito espe
cial de Cr$ 2.800,00 (dois mil e oitocento.'!
cruzeiros), destinado a.a' pagamento dos
vencimentos do cargo de Encarregado de
Próprios Municipais, padrão D, do Qua.clro
único do Município.
Art. 2" - !!:ste decreto-lei entrará em

Vigor na data da S>,la publlcaçã.o, revoga
das as' disposições em contrário.

,

Florianópolls, 5 de outubro dE. 1946.
Severo' Simões, preSidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselil�

Administrativo do Estado, em 5 de outu
bro de 1946.

. Luiz Osvaldo Ferreira de M�lo, secretãrio
'administrativo.

RESOLUÇÃO N. 355
:t aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Municl
pal de Campos Novos, remetido com o ofi

e çio n. 168/1.801, de .,17 .de setembro de 1946
'Texto'do projeto de decreto-lei nos têrmos

em que se aeha redigido
Art. 10 - Fica- o Executivo Municipal

autorizado a ali�nar, mediante hasta pú
blica, um automóvel marca "Ford", mo
'dêlo 1.929. pertencente ao Patrimônio Mu-

. nlcipal.
Art. 20 - 'O preço mínimo, para a alie

nação a que se' refer_e o artigo anterior
,aerá o do valor atribUIdo ao mesmo auto
móvel na Conta Patrimonial corresponden
te.
Art. 30 - :Illste decreto-lei entrará em

'vlgor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.
Florianópolls, 5 de outubro de 1Me.
Severo Simões, presidente, substituto.
P-ublicada na Sec.retarla do Conselho

Admi:rl!strativo do Estado, em' 5 de outu
bro de 1946.
Luiz OsvaJdo Ferreira de Melo, secretário

�dmlnistrat1vQ.
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Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J, bE SOUSA CABRAL

ESCRITÓR.lO; Rua Felipe, Sc:hmidt 5� - Sala 5
Edifício Cruzeiro .....:. Florian6polis.

ESCRITól-UO JURíDICO COMER,CIAL
A...untoB:' Iu,rídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativo.

Endereço TeL ELlBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nOlsa Organização ontes de .e decidir pela com

.

'

�ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empre.a nette "todo

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Bogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

CONTA CORRENTE PÚPU;_'AR
Juros 51/2 � a, Limite o-s 30.000.00

Movimentação com cheques

Banco do 'D-Istrito Federal 8. A.

Rua

CAPTTAL: rR$ 60.\}OO,900,O(]
RESERVAS: CR$ 15,000,000,00

Trajano, 23 FloriãftÓpOlis

NOVOS
e

US"OOS
Compra
t' Vende
idle.ma.
_,.,por tu

quê. e.

ponhol,
trancê.,
inq13s.
etc

Romance. Poesia, Religião, A
viação, ,Matemática, Física.
Química, Geologia, Minera·
logia, EngenhariQ' civil, mili
tar e naval. Carpintaria. De

.enho. Saneamento, ,Metalur.
gia. Eletrici.ade, Rá1iio, Má,

quina. Motores, Hidráulic,a,
AlvenQrio. Agricultura. Vete-

tinária. Contabilidade e

Dicionários_ etc

AS,?sto
• 'PROGRAMA DE FESTAS PARA O ){13-8 DE OUTUBRO

Dia 13 - DOMINGUEIRA INFANTIL, das 9 às 12

hora.,
Dia 20

Clube, Doze de

Dominqo - SOIRÉE, C:Q·m
. , .

lnl-C10

horas
Dis 26 Sábado - Festival promovido

mio ÉSTUDAN't'IL, com inicio àt 21 hora•.
pe{o Grê·

AdqúJ,toa TUDO de que neoe..ttar,
4. 1J'IU. SÓ VEZ,

pal'&n40 PABCELAD.&.MEM'rB,
I ,

com .. VAlI'TAGEIfS da compra à ria.,
••rvindo-s. do

,

CREDIARIO KNOT'SiSTEMA
........
ea'_os

M6vea.
"Ridles

Geladeiras
Bicicletas

J61as

Livros
Chapétl.
'nstaleçÕM eI.lriCM e ..�t6r'"
Artllos ,.,. ......nlM
Pele,
Ca..c.,.
Quaisquer artl,"

INoOSTRlA. COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

I Satisfeito o
•

ncano

militar ame
alemã

govêrqo
na zona

Washington (SIR) - 0, Go- nários não-nazietas uma maior

vêrno Militar Americano, VE responsabilidade no govêrno
realizados com sucesso os seus r.los seres, e estabeleceram pre
objetivos na. Zona nor-te-ame- liminares de uma sólida orga
ríeana de ocupação da Alema- nízação governamental, dos

nha, segundo informa o Dr três estados abrangidos pela
James K. Pollock, consultor zona americana, com seus go
especial do vícé-governador .dc vernadores alemães cooperan
AMG, do no Comité Cordenador Cen-
Esta personalidade acaba

I
traí.

'

de chegar aos Estados Unidos: ° Dr. Pullock, chamou a

depois da uma estadia de 14 atenção, porem, a que "nenhu

meses na Alemanha, para re- ma das quatro zonas se pode
tormar a sua cátedra de cíên- rá manter por si mesma", e

cias políticas na Universidade acentuou que "a fusão de to

de Michigan. das as 'zonas se tor�� l!eces-
Em sua opirnao, a maior .sáría para a rehabllltaç�o da

parte do sucesso do,AMG se Alemanha, no que respeita a

deve à valiosa atuacão do ge- alimentação, indústria, trans
neral Lucius Clay, více-gover- portes e comunicações".
nador americano, pois não
obstante obstáculos enormes c

AMG já conseguiu desnazifi
cal' quáse por 'completo toda a

zona de ocupação norte-ame
,icana; obteve a cooperaçãc
rlos alemães não-nazístas que
ocupam cargos :publicas; pude
ram conceder a esses funcío-

l'

I

,

r-'

às 2.1

AVISO IMPORTANTE
De ordem do. sr. Presidente,

levo ao. conhecimento. dos srs.

associados que os convites pa
ra as festas que se realizarem
no. Clube, só serão expedidos
pela Secretaria até' ás 18 ho
ras do mesmo dia. Outrossim,
que só será permitido. o.Ingres-}
so de forasteiros ás festas, me-
diante o. pagamento. de '

.

Cr$ 50,00 por corwíte, expedido
pela-Secretaria, uma/vez solí
citado por 'sócio. que esteja em

dia com a' 'I'esouraría e que,
sôbre o. recomendado. dê as se

ferências necessárias.
Secretaria em F'loríanópo

Iís, 1 de outubro de 1946.
Elpidio Fragoso

Secretário

Uh Pi)()()QTO lIA KI1IITU. II11J..C'l1Ir;(SLfIIRM
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'70l'íE KN�T.

.
'

ESCRITÓRIO JURtDI�O C.oJlERCUL
(Com UJIl Departamente lmobiHário)

Vendas 4e pinhais, fazenus e eDlprêsa.
, ' .. _-. ,;-" DiHt-er:-:-dI'.--Blliriárlo--d-e--<:--a-ma1'P'-1Jraa-co'

ADVOGADO
Raa Frei Rogério, 54 - Fone U - Caixa, Postal I.

I!ID-dert;� telecráfi�o: "Elihranco", '- La'. ��St",;,�, Cata.....

J .

• ,{:,V- , _,

FACULDADE DE' DIREITO DE SANTA CATARINA.
DIRETóRIO ACAlJ'E:MIcO XI DE ,FEVER�

Concurso RAIN#A DpS lE�:rpDAN_Te,.S:,DE 1946 ,
,

"1 , '.. ., �;, f t � u
.

., ,:tiL.�" .
'

v, +-
'

h 't
t I, i\ 1
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,Ovu no sen on a ..
'
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Estabelerrimento

ELI6ANGIA, CONFORTO E ' 1OO18MI4
.consegue-se c0:{fl os trojes sob-m-e'dida'.

G U/A 5 P A R I
Vendedor por cont'Q proprio:

',PLACIDO MAFRA - B�zor de Módos
Ru.o Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de omostros Atende-seà,iomicilio-
Del.htt." 14h17..

I\ ----------

O. ,1( • ."..
_,,;,_,___-...---��--

......... ,
Boa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j. ,,�ociedade de
horas, no Teatro

Cultura
Alvaro de

Musical--Sexla-feira, 11 do corrente, às 20,30
Carvs lho, o XI� Concerto da Orquestra Sinfônica ..

I �ue deve ser IV, uma vez que a requereu-

I;e
registou o seu diploma de complemen

tarísta neste Departamento.
Para Inês Martin Gomes o nome do Ser

vente, referência IV (Grupo Escolar "Ab

don Batista", de Jaraguá do Sul), adrnt-
tido pela portaria n. 3.872, de 13 de agôsto
:le 1946.

Designar:
A prof�ssora Osvaldina Matos de Sousa

para a função de Auxiliar de Inspeção no

:listrito de Cêrro Negro, município de La-

les, com a gratificação anual de seiscentos
rruzetros (Cr$ 600,00); correndo a despesa
por conta da dotação 1-029 do orçamento

Licenciar, "ex-officio", em prorrogação r vigente.

IDe acôrdo com o art. 156, alínea b, com- A professora Ana Flores para o curso

binado com o art. 158, do decreto-lei I eomplementar anexo ao Grupo Escol'tr
n. 572, de 28 de outubro de 1941.: 1"LUiZ Delfina", de Bltunenau, com a grat í

Dulcinéa Bousfield, que exerce a função ücação mensal de CrS 300,00 (trezentos
'je Professor do Grupo Escolar "Carlos rruzeiros) , correndo a despesa por conta

I.:30mes", de Imaruí, por noventa dias, sen- l:la dotação 1-028 do orçamento vigente.
10 sessenta c01'1l o desconto de um terço Esmaurina Dias para, na Escola míst.i
.do vencimento e trinta com o desconto d� Ilesdobrada de Encantada, distrito de Ga-

:,dpis têrços, a contar de 15 de setembro de
I

:opaba, município da Palhoça, substituir. .

1946. I no 20 turno, a professora Alaíde Vieira
Maria Inês de Oliveira Gorges, que exer- I Pereira, que requereu noventa dias fie li-

. -ae o cargo de Professor da Escola mista iença, com a gratificação mensal de .

. de Agutí, município de Nova Trento, por crs 350,00 (trezentos e cinqüenta cruzei
-sessen ta dias, com o desconto de um têr- 'os), correndo a despesa por conta da do-

;0 do vencimento, a contar de 30 de agós
rto de 1946.

tação 1·035 do orçamento ví-rent.e, a con

car de 15 de jul-ho de 1946.
Conceder licença, em prorrogaçã.o: José Francisco Leite para, no Grupo Es-

,De acôrdo com o art. 156, alínea a, do colar "Gustavo -Gapanema", dístrtte de

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de Presidente Getúlio, no município de Ibi-
I 1941: rama, substituir a Servente Maria da

j A Sofia Quint Sousa, ocupante do cargo :::unha Caetano, que requereu licença, com I:ie Professor Auxiliar, extinto, quando va- a gratificação mensal de cento e cinqüe1'
.;I\'ar, padrão A, do Quadro Único do Esta"" ta cruzeiros (Cr$ 150,00), correndo a de3

,(Escola mista de Capoeiras, município d" pesa por conta da dotaçã.o 1-025 do orça
',l"lorlanópolis), de trinta dias, com o de,,· mento vigente, contando o seu exerekio'
:zonto 'de um têrço do vencimento. do dia 22 de julho de 1946.
.De' acôrdo com o art. 156, alínea a, cem.. A ginas;'�.na Leonor Fernandes de Oli·

l;linacto com .o art. 158, do decreto-lei .eira para, no Grupo Escolar "Jerónimc
n. 572, de 28 de outubro de 1941: �oelho", da Laguna, substituir a professo·

A Honorina Lunardelll Cavallazzi. ca Zilá SHva Pacheco; que requereu noven°

::lcupan te do cargo da classe F da carreira
::ie Professor Normalista, do Quadro Únic.�
·:to Estado (Grupo Escolar "Costa CarÍlel
I,ro", de \Orleães), de trint� dias, com a

;pérda di um têrço do vencimento, a con

:;ar do dia 30 de agôsto de 1946.
Conceder dispensa:'

A professora Maria Ana de Sousa, do
·Curso Complementar anexo ftO Grupo Es
colar "Castro Alves", de Ararangtlá.
A Alma 'Érica Weber, da função de Pro

''lessor Auxiliar, referência U (Escola mista
:iesdobrada de Iplra, distrito do mesmo no·

··.me, no município de Campos Novos).
Admitir:

('

Osvaldina Matos de Sousa na função de

,<Professo" referêRcia UI (Escola mista de
'Cêrro NegTO, municípiO de LaJ�s), correu
:ia a despesa 'por conta da dotaçã.o 1-034 do

:::>rçamento Vigente.
Tornar sem efeito:

A portaria n. 3.297, de 30 de agôsto de

1946, que admitiu Maria Plli,helre Fronzl.

'para, na escola mista de Trombudo C�

,(j;ral, distrito do mesmo nome, no munlci·

;pIo do Rio do Sul, exercer a funçã.o de
':!'rofessor Auxiliar, referência II, por não
ter a Idade legal.

Retificar:

ta dias de licença, com a gratificação diá·

:ia de Cr$ 16,00 (dezesseis cruzeiros), cor·
rendo a despesa por conta da dotação
1-035 do orçamento vigente, a contar de

:lia 2 de setembro de 1946.

O complementarista Osório Barreto Fa.'·

�oal para, no Grupo Escolar "Carlos Ga·

nes", de ImanlÍ, substituir a professora
t.eonor Barreto Raimundo, que requereu
noventa dias de licença, com a gratifica·
çã.o dléria de Cr$ 15,5>0 (quinze cruzeiros"

)Qrrendo a despesa por contada dotação
1-035 do orçamento vigente, a contar d�

:lia 2 de setembro de 1946.

A complementarista Irene de CastilhJ

la:.:a, no Grupo Escolar "Professora Mar

fa Tavares", distrito do Rio Negrinho, mu·

Ilicíplo de Serra Alta, substituir a profes ..

lora Juliana Carvalho Vieira, que requereu

'tloventa dias de licença, com a gratifica·
,ão diária de Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros),
�orrendo a: despesa por conta da dotação.
1-035 do orçamento vigente, a contar de

lQ de .setembro de 1946.

Edite Zaida Matos Moura para, no Gru·

po Esc9lar "Costa Carneiro", de Orleãe�.

lubstitulr a professora Honorlna Lunardel·

U'Csvallazzl, que requereu trinta dias de

licença, com a gratificação diária d� ....

::r$ 14.00 (catorze cruzeiros), correndo 8

iespesa por conta da dotaçii-o 1-035 do or

a contar do dia 30 de

A portaria n. 3.144, de 12-6-46, que con

.:eedeu a Alice Pauli da Sllva, ocupante do
�argo de Professor Complementaris� ex-

- - ,- ·-:tinto, quando vagar, 'padrão C, do Quadro
'(mico do Estàdo (Escola mista de ltol!pa
,ova do Norte, distrito e município de Blu·
'menau), sessenta dias de licença, sendo
:Lrinta com vencimento Integral e trinta

::om a perda de um têrço, quando deveria
· ;-er trinta com vencimento Integral e trin-
· :ta, com o desconto da metade do venci-

1l1ento, a contar do dia 1° de julho de
·

1946; e a de n. 3.230, de 19-6-46, que reti

• llcou a de n. 3.144, de 12-6-46, Pois a li

,·:;:ença deveria ser concedida de acôrdo

com o cálculo estabelecido nesta portarl•.
A' portaria n. 3.845, de 9 de agôsto de

1m, que concedeu a Ligia' Mendonça Sou·

. 'sa, ocupante do cargo d\, cl'tsse F' oa �ar·

reira de Professor Normalista; do Quadro
''único. do Estado (Grupo Escolar "José

,.3rasi1icio", de Biguaçú), trinta dias de

.I1cença, com vencimento integral, quando
ieveria ser quinze com y�nclmento inte

�ral e quinze com a perda de um têrço d"

'iencimento, a contar do dia 31 de Julho
;le 1946.
A portaria n. 4.196, de 11 de setembro de

1946, que concedeu noventa dias de l!cen�
ça, com vencimento integral. a cont,ar de

-:! de setembro de 1946, à professora Isai

tina Cardoso de Ollveira, no tocante à ca·

teg<:>ria, pois a mesma é ocupante do cargo
..1e Professor Complementarista, extinto,

.;:am,ento vigente,
�gôsto de 1946.

A complementarlsta Alice Maria da Sil

va para, na Escola mista de Santa 1"11<>

mena, no município de Sao José, SUD3tl,

tuir, no períodO de l0 à 5 de agõsto (j,?

1946,. a 'professora Zoraide Isabel Caetann.

que requereu llcença. com a grat.ificaçJl.�
:llária de Cr$ 14,-00 (catorze cruzeiros"

:orrendo a despesa por conta da dotação
1-035, do orçamento vigente.
Portarias de 19 de setembro de 1946.,

) INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder licença:
De ·acôrdo com o art. 156, alínea a, com·

binado com o art. 164, do decreto-lei
n. 572. de 28 de outubro de 1941:

"A Judite Piéri Rodrigues,' que exerce '"

f�nção de Professor Auxiliar, referêncian

(Escola mista de Três Barras. distrito de

Ma}or, no município de Tljucas), de no

venta (90) dias, ccrn o vencimento ir.

tegral, a contar do dia l0' de setembro de

194q.
Dispensa-r:

Dulte Rodolfç do Curso Noturno da ci-

iade de Itajaí.
Designar:

A professora 80ely Andrade Passos par..

reger, a títlulo precário, mais urna cla&se

10 Gnlpo Escolar "Deodoro", de Concórdia.

�om a gratificação mensal de trezentos'
/'

A Rússia prep,ara-se febrilmente
viagr-m dp inSI)f'�1\(l às uruvmoias r sina,

na l'f'g-iiio rronLcil'ip ('�m a

turcas .�it!H.lrla!:'yróximo Ú I'l'oulell'a Riria. teur!o o primr-u:o ml;llS�I'O,
ela União SO\'lPllca. juntameucc com o n: '111st[',) LIa ue-

O presidente ria Turquia, 6é11e-j resa, part do para inspeciouar as

ral Ismct Inonu, seguiu ontem com áreas do norte ele bll1Íl'ua e ao sul
destruo às áreas dE' Aclana e Mer- elos Dar.Jar.etos.

I
CARBÔNICO I CI����J2 IS�oJl��to I R�Piaatris����to�om re-

V E N D E - S E De ordem do sr. 'Presidente, [Iação ás acusações Ido diário
levo ao conhecimento dos srs.] sovíétíeo "Pravda". SegundoPedidos à associados que foram designa- � as quais 'as autoridades holan-

KNOT S. A. dos pela diretoria, dois mern- desas estão entravamdo a r-e-

bros da comissão de salão, pa- patrração doo cidadãos sovíetí
ra, nos dias em que se realiza- cos, :nos círculos ofi-ciais holan
rem festas no Clube, fiscaliza- deses respondeu-se a tais as

�em o movimento de entrada serçôes mostrando que nem as
dós sócios e convidados, bem aartorídades dos 'Paises-Baixos
como que aos mesmos foram nem o embaíxadorsovíettco na

delegados poderes para resolver' cap'iltail holandesa estão ao par
qualquer assunto, independen- de quaLquer supasta nf;g�LtJva
te de consultà a membros da do governo batavo, no sentido
diretolia, uma vez pl'ee'nchi- .dJe lleprutriar seis russos. Acres
das as formalidades necessá- centou-.se 'que o. embaixador
rias. russo lSoJj1CiJbará infl)nna�Oes
Secretaria em Florianópolis, mais Icomplclas de Moscou.

1 de outubro de 1946. Por outro }a;ào, o arg'umento
Elpídio Frag'oso de qUle a Ho'llanda repatriou '60-

Secretário mente duzentas e setenta-e

qjuatro .cLdtadãos l1U1SSOS en

quanto jClue la União Soviética
dJevoJJveu 35.680 ho1andieses, nti.o
é ,conSIDerado muirto ,convenil€l1-
te,.já .que o 'Immero de l'USSOS

:na H&aNlda .e no momento da

libaI1tação era muilto inferior ao
de hollandeses que se eni'!.ntra
vam na Russia � na 'zona sovie
tiica da .Alemanha.

ALTA::'; xr-roun lAIJ:RS }'.\RTDl
PAnA A .F'HOXI'EIRA

Ancara, (U. P.) - O miu istro
elo Interior ela 'Turquia partiu des-.
ta cap ilal, afim de realizar uma

'(lua ViSTlR·SE COM, COHfORTQ, ,E ElHiAftClA 1
A

Botijas de ferro
para gás
carbônico
VENDE-SE,

Novas, rec e rn-im por ta das
Pedidos à

KNOT S A, Cx P. 34

ITAIAÍ

PROCURE

AHaialaria AVISOI
No sábado e domill9o
pr6ximo "hoverá ônibus
para o .Bolneário Cc
nosvieiros. Os interes
sados queiram se diri-

gir à Coso Malty,
Ruo João Pinto' no. 8.

Ancara. (L'. P.) - A Ilussiu
construe apl'P�:=;<\llHnwnL(' uo.Icro
sa,.; Fort i t'tcacôcs ao longo da l rou-

I te ira í.urru '� informam uoucias

Portarias de 17 de setembro de 1946 urucr-dentes de Eslall1bul.
1uando vagar, padrão C, do Quadro Único

_1) INTERVENTOR FEDERAL l�ESOLVE :lo Estado, e, não Professor extranumerá·1Conceder licença: rio, referência IV. ;.AnCal'a. (U. P.) - Outros rlf'�-
De acôrdo com o art. 1�6, alínea a, com- A portaria n. 2.640, de 11 de maio de I pach OS, m-ocodení.es de l(sLambul,
binado com o art. 164, do decreto-Ieí 1946, que admitiu Cleri Maia para, com) anunciam que os l'US::;O:; .('''lfio
n. 5í2, de 28 de outubro de HJ41: ,xtranumerário-mensalista, exercer a run. coustru inrlo uma cidade Iorí.if icadu,

A Zilá Silva Pacheco, ocupante do carga I ção de Professor, referência III, na escora I ri n-etamont (' oposta ü cidade l.urca
':Ia classe F da carreira de Professor No!'- l re Alto Minas, distrito de Ilhota, no mu- ele Kal's.
:malista, do Quadro Único 'do Estaà.o (Oru- .ncípío de Itajaí, no tocante à referência.
.po Escolar "Jerônimo Coelho", da Lagu
.na) '. de noventa dias, com vencimento in

tegral, a contar do dia 2 de setembro de
·'1940.

A Leonor 'Barreto Raimundo, que exer.

ce a função de Professor (Grupo Escutar
"Oar'los Gomes", de Imaru í) , de noventa
dias, com o vencimento intgral, a con
ILar do dia 2 de setembro de 1946.
A Juliana Carvalho Vieira, que exerce a

·'J:unçã.o de Professor no Grupo Escolar
"Professora Marta Tavares", distrito di9

,Rio Negrinho, município de Serra Alta, de
noventa dias, com venclmenfo integral, a

contar do dia l0 de setembro de 1946.

GAS

Tel.

Caixa Postal 34

K N O T - Itajaí

MeHo
Rue Felippe Schmiclt 22 - Sobrado

. AMIGO!
Ou,ve, .àos sábados, das 17,3.

horas, ás 18 horas, o programa.
da Juventude Estudantil ca.
tólica, do l11-stituto Coração de
Jesus.
"Eu sou o Caminho, a· Ver

dade, aVida".
Viva Crts.tc Rei!

:;ruze1ros (Cr$ 300,00), correndo a despesa
por conta da dotação 1-034 do orçamenti>
vigente.

'

Oudina Gomes Simão pua, na Escola
nista de Três Barras, d:lstrito doe Major,
�o munieiplo de T1jucas, substituir por
D.O'\'enta (90.) cUas, a contar. de.2 de .setem
t>ro .de 1946; a proff!lSSorR J'Ud.lte Piéri Ro

irigues, qu-e requereu Ucença,. com a �ra.

tiflea.ção mensal de trezentos e cinqUenta
:!ruzelros (Cr$ 350,00), =do a despesa
por conta da dotação 1-035 do orçam;,11tt;;
vigente.
A prOfessora Maria da Glória Plckler

,ara, no Grupo Escola.r "Ma.u"", de 011cl ..

las, município de Tubarão, substituir por
trinta (30) dias, a contar do dia 12 de se·

tembro de 1946, a professoro, de Educaç§.l)
F'íslea. Francelina Rogério, que requereI.!
licença, com a gratificação mensal de tl'e·

!'entos cruzeiros (c1'$ 300,00), correndo a

_ies'pesa por conta da dot!j,ção 1-035 de 01'

,�mento vigente.
A professora Ruth Franzoni para, no

�urso Compl-ementar aneXo ao Grupo Es- menta do Leite, por cento ,e oitenta tiia::',

:01a1' "Teresa Ramos", da vila de Corupá., com vencimento integral, a <,ontar de 26

ilO município de Jaraguá do Sul, substt- de setembro último.

;uir a professora Semirãmis Duarte Silv;, Conceder licença, em'prorrogação:
Bosco, que requereu licença, com a gratl- De acôrdo com o art. 42, do d�eto-lel

:icação mensal de trezentos cruzeiros .. n. 614, . de 2 de março de 1942 e art.

[Cr$ 300,00), correndo a despesa por conta 156, alinea a, do decreto-lei n. 572, de

ia dotação 1-028 do orçamento vigente, a

I
28 de outubro de 1941: .

xmtar do dia 11 de setembro de 1946. � Hermes �nçalves Patrão, Prom(\toI'

Portarias de 3 de outubro de 1946 Publico, padrao J, dJt comarca de Caçador,
;) INTER�OR FEDERAL RESOLVE I do Quadro Único do Estado, por quarenta

Dispensar:
•

e einco dias, com o desc0l'to iJe um têrço,
Virgílio Alves de Morais da função de a cOll.tal' de 3 do corrente m�s,.

1° Suplente do SUb-delegado de polícia de
distrito de Pont"e Alta, no munlclpio di;
�uritibanos.

Designar:
Anastácio Rosa de Oliveira para exerczr

a !unçíi.o d'e '1° Suplente de Sub-dfll�gac1c
ie Policia do distrito de' Ponte Alta, no

nunicípio de Curitibanos.
Conceder Ucença:

De acôrdo com o art. 156, a!fnea a, com·
binado com o art. 158, do decreto-lei
U. 572, de 2'8 de outubro de 1941:

A Ricciotti Queluz, ocupante do carb"O
la classe I da carreira de Oficial Adminis_
tratlvo, do Quadro Onico do Estailo, de s.",·

G.Dr. ·CLARNO
.

GALLEfTl
ADVOGAO'O

.
Crime e

.

cível
Constituição dé SQ.ciedad••

NAWRA.L.IZA<iõES '

Título. DeQlarot6rios
Eacrit. -- PI"O� 15 de.:N-ov. 23.

lo. 'pndar.
R••id. - �ua Tírod.mte. 47.

FONE •• 1468

(

I I

senta (60) dia"" com yencimento integl'1ll

Portarias de 1 de outubro de 1946
) INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Licenciar, "ex-offleio", em prorrogação:
De acôrdo com O art. 161, do defteto-lel
n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Augusto Livramento, Administrador Fis

cal, padrão L, do Serviço de B�nenc\a-

LEIAM A REVISTA
O VALE 00 !TAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será � ..mais sensacional e disputada dos últimos anos, a peleja de domingo
prOllmo, nesta çapUaJ, entre as seleeães de Santa Catarin'a e P�ra.ná, .

em disputa' do Campeonato BrasUeiro' de Futebol.
�------'--------------------------------------------------------------------,�--------------------- ----�---,---------_.

I

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

Está despertando grande interesse entre os remadores" do
Aldo Luz, a realização da regata interna marcada

para o' préximc dia 3 de Novembro ..
\ fl\IPERIAL
A's 7 lh horas

, i

CATAR1NENSES X PARA·
I no Flamengo F. C., do

Estrei-I
caixando "goals de bícícleta ". suas aspirações ou o começo

2a SEMANA

NAENSES to. Convocado para os treinos de uma ascensão que o consu- Fredric March - Charles Lau-

Fazerldo seu debut no Cam- Jogador novo; com vontade
I do selecionado, Leôn idas, .sob grará definitivamente. E qua- ghton - Rochslle Hudson - John

psonato Brasileiro de Futebol de vencer, Leónidas, ainda em a competente direção de Le- Iídades não lhe taltam pa��� Beal - John Carradine - em:

do corrente amo, os catarinen- 1943, quis tentar a sorte ern l Iéco, vem satisfazendo plena- 'vencer. Que êle saiba emprc- OS MiSERA 1TElS

ses 'elnflrentarão, ",no próximo outra região. Decidiu-se por' mente. gá-Ias bem... que, perfeita-' No prograrna :

domingo, no Campo da rua Curitiba, onde o Ferroviár-io I Moço, entusiasta, com am- mente identificado com os seus 1°) - Ver, Ouvir e Aprender

Bocaiuva, os seu:s mais aguer- A. C. O incluiu no seu quadro plas possibílídades, Leônidras é companheiros, possa Leônidas _: Nac.

nídos e tradícionaís rivais de de aspirantes, tendo disputado uma .grande esperamça para o, ajoU�ar a construir um placard 2°) O Mago das valsas

todos 0'8 tempos, os parana.en- o Campeonato da cidade de choque com os paranaenses. O, que honre e encha de justifi- Desenho colorido.'

ses. Curitiba, nessa categoria. Em- jo.go do dia 13 próximo pela' cado orgulho o esporte catarí- Preços : Cr$ 3,00 - 2,'10.

Orientados com ímtellgênqía bera progredísse e o Ferroviá- respomsabiltdade que encorra.j-nense. São esses os meus sin- Ceusura : - .Até 14 anos. .

fP'elo "coaeh " Carlos de Cam-I rio se mostrasse satisfeito com poderá assinalar o fim. das
'

eeros votos. HOJE - Sll\UfLTANRAMENTE/
pos Ramos (Leléco) através a sua atuação, as saudades da

' '

�------_

de rigorosos treinos de conjun- terrinha apertaram e... Leô-
to e de. f'ísica, os barriga-ver- nídas não vacilou. Arrumdu a A,'carioca '-,-, mulher das, mais
dBS estão prontos para uma trouxa e veio direto para o Ca�,
luta de noventa minutos, na ravana do Air Esporte Clube, elegantes du mundo
qual o gra�d: público que dO-!ltei�do disputado as partidas fi- "" I
mi.ngo afluirá ao local do em-, nais do Campeonato Amado-] As mulher:s do �io de Janeiro Case, que foi hospede do Embai-

bate terá a opootunidade de! rtsta de 1944 e levantando o I foram, descritas hoje, .oomo e�tre xador e Sra. 'William D. ' Pawley,

.assíetír á segunda exibição dos
I
título de více-camnreão da ci-, �s ma!� :�egantp!3 .do mundo. Ellla na Embaixada American a, está do

"pl'ayeTls" da "Cidade S,?rri-! dade, em 1945. A exemplo de e a <_ypIrl1laO' de MlS� Margaret Ca- partida para os EE. nu.

" onsiderados como adrver-I Luis foi o Caravana do Ar se, diretora rela secçao. de modas e Com técnica hem abalisada nés-

:�riO'� de reconhecido valor. I quem o tornou conhecido e po-
sociais da revista "Vogue". A srta. sas questões, a srta. Case declarou

O sansaoíonal jogo está pular nesta capital. Apesar de

I
que "não .há lugar no mundo on-

. de as mulheres da moda contam
'

sendo esperadíssfmo, aguar-, mui:to novo, Leôpídas é quase
dando tordos os amantes do ou talvês mais anttgo "

nas bí- i com mais variado guarda-roupa do

salutar espoote bretão com a cícletas " do que o famoso que I1r.J capital ,brasileira e oHio

mais viva ansiedade, pelo que "Diamante Negro" do Soo é um teatro perfeito para a exibi- '

P 1 F C M I P
. ção de roupas atrativas."

pode-mos prever que·a renda au o .. amoe ,erelra
do encontro ultrapassará a ca- ganhou o apelddo de Leónidas' A' s.rta. Case expressou o pontQ

.

d
"

, de vista de q.ue -o Rio, co.m-o gran-
.s:a dos 40 mE cruzeiros, o que a:os nove �nos de 1 ade --

_pre-1 de eapital,
-

Igl'ande metróp01e,' e

representará u:m "'l'ecord" '110 tll1ho c:anel.udo e magrIcela'
ESltado. que deHeiava a assistên�ia en": K:122.P ponto ,de veran1eio por suas li;ndas

x
praias, "é ,coono \Vashingrlo.n, No�

,
CASADOS X SOLTEIROS

--_ ,.,--_._._--,-- ---

Vai York e Califórnia .il1nt�s."·
, LEIAM A REVISTA

Na manhã do próximo do-I ,e O'H v E R, S' A" N D" O' "SUl1P:ree'l1lçle-me", adl1ZIU,"

ai O VALE DO IT'AlAImingo, no .pequeno estádio do ·el,egâ,ncia intennacional da mulherr ,

Colégio Oatamnense, bater-se-
,carioca. As :suas ibel.as rüupas e

_

'

_ ..__�__,.__�_

1,
,.'

d C (Conversa' 'O. 2)
seus' [l<entf'.ados, QS chapeus e\:l1'a-

ão a,s Via entes eqUl'pes ,� a- '

sados e Solteiros fOJ'nlJàdo'8 por
vaga:nte hon/itos' e os ,trajes para

\incla 'não tivemos conhec,imen- Cabe, Lambfn'n, aos engenheiros passeio e, 1I10ite são �x.traordinaria-
,sócios do. Paula ,Bramas, ,em, ,to de Ler sido oll'Vid�l,a 110SS,1, l'-Oll- dessas repartições, acompanharem mente emolrdurados pelas belezas
disputa d;a',pr,imeira partida d,:a . ' , " ,

v'ersa Dr. '1, reclamando' cónlr'a o os tl;alJalhos e 'vei'ifícarem se os ,naturais ,do Rio. Não há outro lu
série "melhor de três H.

s'crviço _ médico" formacêutico e seus' s,tlboedinados 'execuLam ou gar cO-l1lO este ... "

Fiaram in�Ílituidos t�ês ,3,1'-

tÍlslticos troféus par� as 'dis'pu.- h6�pitalal' durante -a noite). nã(J, a'i ordens- que lhes for'alO

Hoje, caro leito!', queremos transmitidas.
tas.

t conversar conLig'o sobre' um 'pro.. No artigo acima cilado, aponLa-'

CRACKS 'DO SEÍ,ECIONADOI blema que ,já abordamos em <bl'ti- vamos o caso de um&. calçada na

(Dados' Biog'ráficos __ outras I go anLCl'I'or. rua Presidenle Coutinho. Ho je

notas) ,I Trata-sr. dos buracos, JeHos nas queretl10S nos' I'Elferir a um mono

.Por OSlIIAR SILVA '"

ruas, algumas ve"es pela 'Dlrtol'1a ele t'el'l'a. que permaneceu" '·;ml! iC::'

LEÔNlDA,S _;' (M.A:NOEL p��, ele Obras Públicas, outl'a� \'eses pt'- ternpo siLuado, cio lado esql1erc!o 11'1

RElU) -: CEN.TRO�A\!ANJla P"efeILura O,L1 por P�l'tJC.ul<:l'e" avenida Máuro Ramos, entre () en

TE DÓ CARAVANA·, DO 'AR I quando' querem endIreitaI' encana- LroD,camento ela mesma com a rua

ESPÓRTE CLUBE mentos ou 111esmo os seeis calça- Blv.menau e a rua Cariíbol'iú, JJetil
,

'mentos. em frente a. uma const.rução nqva
.

Mamo'.erl I?,eret):'a,: ,o,.ja co�sa-

'1grado Leônidas dos ,no�os Que eS,ses bura?os se,iam ,f,�itr", qu.e ali.

e,Slá'
sendo" concluida, e que

gramados, n3!sceu na ,cid'ade de talvez seja necessano. obsLruitl completamente,' um elof'

BigUlaçu, ,aos, 3' cHás do mês de Qué permane�all1" enketanto lados daquela via pública." "

jatneito de 1927., .'. 'I ab�rtos dlll�ànte va.nos �I:1S, O�l ,��E'
. Em o u t r o ,artigo" também!

Apareceu pela prImeIra vez sejam {e�s com Lella eX\A,��I- já chamamos a atenção da Inspe
<en1 "team" organizado, jogan-I \a, lransfOl'manrJo num- mOl','!) ( 101;ia' de Veirmlos 1)a1'a que fJbri

do nó infantil do' Guarani F'I q�e ant�s era um buraco, � QUe ga,?se o uso de un1a lampada ou

':C., dia looalidad:e de Barreiros, nao se JustIfIca. lanterna \'ermelha nos casos acimú

,contando iapen,as oito anos
.

de I O Snr. Direto!'. de Obras PÚb�i- aponLados, ou em outros ql1ai8quer
idade. Ao.s 12 3:no.s passava-se cas e o Snr. PrefeIlo MUl1lClpal nau que ofereçam perigo ao tráfego pú

para o Flamengo F. Clube, do podem esperar que as obras fjqul�1n blico�

Estre1to.:mm 1941, 'com 14 p1'onta,s' para verificarem a ;;U�l Aceitará desLa vez a Inspetoria

anos, 'Ím.sçrev,eu-se pelo, Lauro perfeição. Cabe a fiscálização rias a nossa sugestão ou esperará, antes.
Müller F. C., de Irtajaí, sagrran- mesmas a funcionáriQs denomínu- çle Lomar quálquer· medida' acaute-;
Qo-se vke-C3!ll1(peãb da CidAde dos apontadores, ou fiscais, que ladora, que haja algurh grave, de-

I

de ltajaí, ;no .cwmpeonato da- ao nosso ver não cumprem �x:ata� sasLre como o que qll�si preseu'-lqu�le �tno. Em 1943, d.eixou, ,o mente o seu dever,
'

,deixando-as ciamosno trecho da avenida Mau':..

Laur\) MülI.er, reingressando inCompletas. ro Ramos, a,cima. apo)ltado?
.','

;'

É ,mrA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E -'PAR I, ,J\",RAç:Á
--

I Visite, sem compromissos

LIVRA"RIA RnSA

I Rua Deodoro, 33

,

( Flor1anópolill

Livros novos e u.sBldoll·,
em diversos, idioma�.

A tende encomendas de
obras editadas no Bràsil
ou G'O estrangeiro.

No�dade.

t:��:" ,I,.,�eman:_�_
I

ODEON

A's 5 - 7 lh - 8. % 'horas
Sessões Chies

Stan Laurel (O Mag-ro � OhYeI"

Haidy (O GOI·do) -- em:
/
ACAlJANAJl-SE AS E1YCl'I.E:\'CAS

No progvarna :

10) - Notícias do Brasil 11. 19,
- Nac. Cooperativa,

2°) � Honras Funehres -

çlUS

MarLires da Bélgica
Short, I

�10) - A V oz cio Mundo
Al ualidades.

Prcços : - Cr$ '3,00 unico.

Geial o-s 2,00.
Ciiauças até 1'1 anos, na sessãc

de 5 horas : - CI'$ 2,110.
,
Censura: - Livre. - Grianças

maiores ele 5 anos poderão entrar

'ás 5 horas.

"

Resenh� das prog'ralllações pa
ra o dia 10 de outubro de 1946

,

9,00 -- Bom dia para vdcê_
9,30 � Noticiário Guarujã.

I 10,00 -- Músicas brasHeir.as

--j-em gr,av:ações. -

.

10,30 -- Glenu Miller e sua,

INTERVALO.
Pensamento Social

orquestra.,'
10,45

feiras.
11,00
12,00

Oartaz das Qui!l1tas

Bazar de músicás.
Oferecimentos 'mu-

sicais.
14,00
],8,00

Católico.
18,15' - Alma Portenha.
18,30' _:_ Orlando Silva.

'

'1'8,45 -- Mome,n,to esportivo.
19,00 -- Ritmos de Tio San.

I 19,30 � Dep. Nacional de

I.nfoITl.1a.,x>es.
20,00 -- Músicas Cubanas.
'20,30 - Músicas va-riadas

em gntvaçóes.
21,00 -- Músicas brasileiras

em gravações.
�1.30 -- Comentário da Râ.

,dio Guarujá.
21,45 -- (:1tima,g ,::\'Ielodías_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMENTÁRIOS SÕBRE OS J

RECENTES ACÕRDOS �
AÉREOS I

WlVshingtOn- (SIH)' - Ja
mes M. Landis, direr.or da Jun
ta de Aeronáutica Civil dos
Estados Unidos (CBA) infor
mou a imprensa que em sua

'opinião o acôrdo assinado re

centemen.te no Rio de Janeiro
entre os Estados Unidos e o

Braail representa um padrão a

ser I:seguido em fnituros acôr
dos aéreos com outras nações

Consultór-io � Rua João Pinto n. 7 da América do Sul. Landis .deí-
- SolH'ad�

xou esta capital com destino a
Residêneia - Rua SeLe'de �etembro Londres, para tomar parte na

(Edifício J. A. P. ela Estiva) discussão dos acôrdos estabe-
Telefone M. 834 lecidos em ,Bermuda, na con

ferência aérea realizada no

segundo trimestre dêste ano.

O diretor da CBA criticou o
.

acôrdo aéreo entre a Grã-Bre
tanha e a Argent íma que disse
conter limitações constderadas
idênticas ás dos carteis, em

oposição ao conceito de liber

dade de competição. Manifes
tou a esperança de que as ne-'

DR. MADEIRA NEVES gociações entre os Estado,s
MédIco especialista e� DOENÇAS Uni.dos e o México, que foram IDOS OLHOS id t tCurso de AperfeJ.çoamento e Lon- interrompi as receu em.en e,
ga Prática no Rio de Janeiro retornem O seu curso normal

Consultas diariamente
para díscussão mos moldes de

das 16 horas em diante. BermudaCONSUT,TóRIO: "

A

Rua Jo:lo Pinto n. 7, sobrado �

\
Landís acentuou que 'O acor-

Fone: 1.461 - Residência: Rua '.' d" 'dPl'esidente Coutinho. 58 do com o Brasil esta irrgi 'O

,

I segundo o conceito de liberda-
DR. MARIO. WENDHAUSEN I de de competíçãc defimddo pe-Jf.retor de. Hospitot .1N ereu Ramos'
CLlNICA MlwrCA DE ADULTOS la conferência de Ber-muda,

É CRIANÇAS não se ,etabelecendo limites
Consultórro: R,', Visconde de 'Ouro

para a frequência de vôos ou
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No-
vembro \tltos da "Belo HorG:onte") números de passageiros trans-

Tel. 1545 portados, O acôrdo de Bermu-
Consultas: da. 4 á. 6 boras. da considera que cada país de-
Residência': R. Felipe Scbmidt, 38

ve ter a liberdiade de determi
- Fone manual 812

fiar o número de vôos de suas

aerovías. O acôrdo entre a
.

Orã-Brentaha e a Argentina,
concluído no úleímo mês·' de
maio por 'Ocasião da conferên
cia de Bermuda, estabelece
uma divisão por igual da fre
quência de vôos entre os dois'

países contratamtes.

DR. Ro.LDÃo. Co.NSONI
VlltURGIA G1l:RAL - AI.TA CJ·
BURGIA - M'OLIi:STIAS DJiI 8..
• . .. NHORAS - PARTOS '.

rormado pela F.aculdade C:e 'MedL
círma da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por' .�..
1'108 anos do Serviço' Cirúrgico 40

Prof. Alfpio CÓl'l'eia Neto
CIrurgia do estômago e vias bj
Dares, intestinos delgado e grouo,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, ovãrtos e trompas .. Varlco·
eete, hidrocele, val':"es e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe'
'tlchmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1,598.
aIilSIDfilNCIA: �ua Esteve.8 JU'

nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
lIédied do Hospital de Caridade Ü

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA EM GERAL
Doenças' das órgãos inter nos, c.spt:(:;-aJ�

mente do coração.
BLECTROCARDI0GRAF1 • .f

Doenças do sangue e doe nervos.

Doenças de senhor�s - Partos.
Consultas diàriamente da. 15 à. UI

horas.
Atende chamadob a qualquer hor••

inclusive durante a' noite.
CONSqLTóRl'O: Rua Vitor Me;r.,.

le., 18. Fone 702
•.ESIDI>NC%A: Avenida TrampowsJd,

.) 62. Fone 766

DR. M- S (AVALCAHTE
Avi.a que dia 20 de
Outubro -reiniciará sua

clinica,"�à rua Sólconha
Marinho rr? 16.

DR. SAVAS LAéERDA
CUIIlca médíco-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçéio de lentes d..
oontat,

OONSUJ.TóRJO - Felipe Schmí
, .dt, 8, Das 14 às 18 horas..

aos)tj2NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77·.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
clonai de . 'Medicina da Uníveraída
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
... Mentais. Ex iriterno da Sji,nta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Palquátrico do Rio na capitar}o ..

deral
CLlNICA MIi:D1f',\ - DOENÇA!!

NERVOSA1I
- Consultóirio: Edifício Ame.l.la

� NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultaa:

Das 15 ás 18 horas -
'

ltesidência: Rua Alvaro de CarTa·
.lho na 18 - Florianópolis.

DR. LINS NEVES
Moléel.ias nervosas

Moléstias de senhora

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 Serviços de Cl1nica Infantil de
Assistência Municipal e de

Caridade
CLfNICA MIi:D1CA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OO'llRUJ.TóRIO: Rua Nunes Ma
t'bado, 7 (Ediffclo S. Franctsco)

eGn�u-ltas das 2 às 6 horas
RESlD�NCIA: Rua Marechal Gur

lherme, fi F:one 783

BIASE FARACODR.
Medico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centru de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - StFlI,IS
- AFECÇõES UItO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEX'OS - RAl(f<s
lNl<'RA - VERMELHOS E ULTIV.-

, VIOLETAS
CONóSULTAS:, das 3 às 6 hs. - R_

Felipe Schmldt, 46
RES,:, R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR: NEWTON- D'AVILA
'Operações - vias Urmârtas -

Doenças dos i.'ltestlhos, réto e
anus - Hemorroidas. TratameIl!o

to da colite ameb1ana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 hs.
e, ii tarde, das 16 hs. em diante

Resid; Vldal Ramos, 66.
FOlJP 1067

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Pai'a o seu dínamo ou

motor dEI arranco

OFICINA ENÀLDA
Rua ConselheirÇl Mafra

l ne. 94

I�------------·----

1 - CJlIe os estl'agos causado�
pela fumaça custam anualmente a

InglatelTa 80 milhões de libra� es

terlinas; e lrue uS l'eparos desses

estl'ag'os, só nos edifícios públl.
cos custam ao erário inglês maIS

de '10.000 libras pOl' ano.

2 - que o lloraí)ão humano efe
tua 36.792,000 pulsações num ano,
isto é, em .11m indivíduo de trinta
anos, o C01'UÇã.O já pnlsou um lH
lhã.o de vezes.

3 - que, "ecentemenLe, nos Es
tados Unidos, descobriu-se que o

arsênico é um excelente antídoto
con'tl'a o enveneIlamento dos ani
mais pelo selênio.

I 4 - que a eclucação no allLig'o
.

Eg·ite, sob o l'egime doSo faraós, nos
anos 1400 e 1200 antes de Cristo,
começava, quando as crianças atiu
giam os 3 011 ![ anos de idade.

.

5 - que, sRgundo um Cal<Ylllo
,recentemcnte feito no Observató
rio de iVloUllt \Vilson, nos Estados
Unidos. a tRmperatLlt>a do sai e de
27.700,000 gl'ans centígraelos.

6 - qUf, o haschich, nm dos
mais podel'osos estUpefacientes
usados IlO Oriente, é obtido pela'
fervura de uma resina denomina
da g-ang'a, extraída de uma esppcie
de cânhamo - a cannabis indica.

..

(opyroghl da ,

The!lAI'l YOlJ HIAROllnc.

COMPANIIIA' -ALIANÇA DA RAIA-
,_�...... 1.7. - NtI.: • A I.
OI'CBDIO" • TUJf8POBT:B1

Cifras do .Ba�ne&-d� 1944�

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176 603,80

•

•

SiRistros pagos nOb últimoll 10 800&

Responsabilidades ..

98.687.816,30
76.736.401 306,20

Diretores;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
'de Sá, Anísio Massorra. Dr. Joaquim Ba-rreto de Araujo

... :_::S:.���:�'v ..,n�_ ,. 0---''"'04 � ".w" � �� __ ITome KNOT

NOVO lJORARIO DA.

" P. ALEGRE - FLORIANó·
,POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem ele Florianópolis,
ás 14,00 horas.

, S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de F'lortanópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Rd. La Porta - Telefône:

1325

MELHOR SABOR •••
MAIOR EficáCia •••

t
I

Pela sua pureze 100%, o oieo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman &< Kemp. apresenta
um sabor a<:eitlível até pelas
crianças e pessoas de estôma
go delicado Alem disso, sua

eClcacia é assegurao.. pelo seu

potencial em vtrarrunas acirna :

do padrão fixado pela farma

copéia norte-americana. Nas

convalescenças. no período do
crescimento in!antil. na rra

queza geral etc., exija o 01('0
de Figado de 9acalhllu. de

Lanman & Kemp. conhecido
no Brasil, há mais de 100, anos.

SNR5:
ASSINANTES
Reclamem: imediata

mente, qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iCiJrnaes.

Ó.faa iJl
Flgado de Bacalhau
DE LANMAN a KEMP

Auxiliar de
. Escri.tório

Preci.a-se d. um moço aes.m
baraçado, datil6grofo e, com prá
tica d••erviço. da ••critório. Sa
lário mínimo, de início.
E.crever para a Caixa Po.tal

259, dando referências. IS v.-4

Hitler tinba
um' filho
Mun ích, Q �u. P.) - Mrs.

Otto Meissne.r, ospôsa- do ex

s-ecretário de Estado de Hitler,
em entrevista à ínuprensa, de
clarou que Hitler tinha um fi
lho com a espôsa do ministro
da propaganda Goebbels. A

criança nascera em março de
1935 e morrera no suicídio da
família Goebbels, rios últimos
dias antes da queda de Berlim,
na primavera de 1945. Decla
rou que Goe.bbels sabia que Hi
tler era o pai da criança e que
" tirava partido disto". Adian
tou que o fato foi mantido em

tal segredo que ela era a úni
ca pessoa viva que 'O conhecia.
Mrs. Meíssner acrescentou que
o filho de Hitler chamava-se
Helmuth e foi o resultado de
um romanos entre 'O fuehrer e

a atraente e loura espôsa de
Joseph Goebbels, Magda, du
rante umas férias no Báltico,
no verão de 1934.
"Naquele tempo, Mrs. Goeb

bels estava de mal com seu

'marido e Goebbels passava
apenas os fins de semana em

Heiltgendaan, enquanto Hitler
viveu ald constantemente, du
rante duas ou três semanas.

Ele hospedara-se no mesmo

hotel de Mrs. Goebbe1.s e visi
tava-a tão regularmente em

seu apartamento que suas re

lações se tornaram notórias.
Posteríomnente, suas rela

ções tornaram-se menos ínti
mas, mas Hitler permamece.u
inclilll&do a reaproximar-se d.e
la. Isto expUca suas repetidas
visitas a Obersalz'berg, onde
Hitler tinha seu "ninho de
aguías". Mrs. Boebbe,ls amava;
de maneira especial o filh() de
Hitler. Hitler também manti...
nha ativo ;j,nterêsse no gruroto,
lembr:ava-se dos seus aniver
sários, odiava-lhe presente,s e
convidava-o a fe'stas. Mesmo
quando seu ilnterêsse se Violta
va para outJra;s -mulheres, nao,
perdia o interêsse por Hel
ID'uth. Mrs. Meissner, que de
dara tel' vi,sto .IDtlÍ<tas vezes a:
criança, diz que sua "seme
l-hança c'Om Hitler era ll'.otória.
Helmuth tinha os mesmos'
'Olhos do pa;i".

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo um

para trabalhar na praça e ou

tro para viajar no' interior do
Estedo. Ordenado' Fixo.
Escrever dando referências e

pretensões a Caixa Postal 259.
i 5 v. 4

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

1Ilaid!

o t<<et104011 Vf:RMiFUGO
Of f FEITO SfGCDO
f I"OF�Nsrvo AS

CDIAllças i

Rádio Difusora
de LagunaI Todo o Sul Càtarinense escuta.,

I di,ariamente a Rádio Difusora,
de Laguna.

970 Klcs. (ondas mêdia.s) .

Horários de irradiações: - DaS'
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis::
D. F. DE AQUINO -

Red. do Jornl:ll «O ESTADO»

APENAS Cri UO

I Com essa infima quantIa Vor*,
está auxiliando o seu próxim().,

I Centriblla para a Caixa de EsmoI..
-.08 IIldbrentM 4. FlorlanópoU..

.

Fabricante e distribuidores das afamadall con
fecções UDtSTINTA" e RtVET. PO.lue um gran
de sortimento de case'miras. riscado.. brin.
bops e barato•• algodões, mortns e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretament�' da.

Snr.. Comerclant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli•• - FILIAIS 'em Blumenau e Laje..
•

'I:"
Imelhore. fábrica.. A Caao

•A CAPITAL" chama a atenç&o do.
visito ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ emI

......................I , �-- � ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sentar à mesa êom a certesa de' ler mitigado a fome de 'um' po-'
bre--deve ser �a maior satisfação espiritual de quantos contribuem;

.

para a Caixa de Esmolas aos' Indigentes" de 'Florianópolis.
!AS PRAIAS DA I'LHAIAumeDl�das'as'

'. '.'
,.

.

precauçoes

i

I
F���i�. 9i�guJ�ad!�uJ
aliados não oficiais informa-ITema:' A Críanea, as ativida-

des ag'ríéolas e a ali-
mm hoje que Hermanri Goe- i
ring e Joaohirn Ríbbentroip, I

menttaçã�. I DesDenvOltvi- em suas petições de clemência,

Imen o pe o epara-, .

f 'I d.

t d S âd P âblí pedtram para serem UZI a os
men .o e au e u 1- "

f d O C.' ao.mves de en orca os, on-
ca, 'Deyadamento .�e selho de' Controle Aliado' êÓ-
Educação e

Leg'laol
' _

B '1' dA' tê meçou a estudar suas petições,
.raSl ena e SSIS eu-

hoje, mas os trabalhos levados
,
Cla.,. r a efeito foram secretos,

DIa 10 � Abertura da se-I Não obstante." círculos não
mana da Crdança nos estabele-

f'lci iaram que m
'

" o IClalS', amunmara ',e -

a'sCImentos de �nslllo. ,Palestra bora Goer ing tenha pedido pa-
V,elrÍÍlo", praias", E que de turistas emprestando Londres, 9 (U, P,) - FOIIl-

por Enfermeira SOCIal nos . , _ " praias encantadoras possui a, maravilhas da natúreza o bri- tes díplcmáttcas informam que.
G E 1 M dAI

ra ser tuzilado, nao solícítou
'II E

- " _,

rupos sco ares o e o
1

A'" O· m 'for nossa 1 la, nao so praias, lho da civilização na pujança a Grã-Bretanha, e "possive,l..,..
"D' V Ih ,I "G túlí V e emencia. ,s mes os m '-

t d ti
" , , ,

las e o e e u 10 ar-
t

'

Rib como recan os e suges iona- de sua_� conquistas SOCIaIS, I mente" os Estados Un idcs.,
"

.

di t ib
,-

d
. man es anunciaram que 1 -

d bit 1 I Igas ,com 1S rr uiçao a me-
. t I' lt ora e esa na ura • aque as e Verão . " praras r : • recam- aconselharam o govêrno da;

d "N tlé " b b bentrop, en retanto, so ICI ou
d d

'

t ti
.

, Iren a es e e oro ons d estes ver, a, erros 3l ra IVOS pa-, tos poétícos , " o turismo em

I
Turquía a na-o entrar em ne-

D' 11' P L' t 'E a cumutação .de sua pena 'e

f
la, -S' aI es ra PGor n-

morte para a de prisão perpé-
ra turistas. Etltre.�anto, c�mo é ação fomentando o progresso gocíações díretas com a Rlis�

errneira ocra nos

rUPosl' lt ti r d
eetramho entre nAos o turismo!

I
ê ab,rindo fontes de renda. ,. sua soviética relativa,mente ao

E 1 "L M'"11" tua, COUl a a erna n a e ser
C I d ?sco ares auro u er e ' ,

d u pa OIS governos : EIS um sonho que podemos futuro dos Dardanelos, "Acre-.
Olí A '" di trd fuzilado, se o seu pedido e

N- C I
I

D' '1 d
..

1l,�V�0 mornn ", com l� H-
clemência for regeitado.

ao. u pa �ossa, o

po,vo,,'
trarrsformar em real ir a e, dita-se", na chancelaria bn-' .

bmçao da merenda "Nestlé " el
-

Devemos fugIr, a essa-rotína João Eralner namca, que os díplomátícos .

bombon,s:' ! �,' ,. ',,:.,*' : -lOJ..:_ Buenos Aires 9 (U. P,) prejudicial. de exigirmos tudo britãmícos e norte-amerícanos .

I, Exibição de filmes para to- k.. ohancolaría anunciou que .« do' govêrno. As ínlclatívas de h I em Angorá estão realizando
dos os escolar�s nos Cines �itz General ]:_r(l,t,ll.CQ �cedEi;� ao P�,-l utí lldades públíea são dever'Ade II DR. SAULO enõrevlstas com tuncíomártos
e Roxy, gentilmente cedld_os dido de indulto de dois éOl�dê-, ambo,s)- do povo e do, gover-II' RAMOS ,.,' turcos, relativas ao próximo
pela Empreza Daux & Cia. nados 'á morte pelas autorIda-.ll2. - e entre elas esta o tu-. , passo do grande duelo político ')

(somente neste dia). des espanholas, o qual foi fei- rísmo. ." i.·· , -"
'\

"II
aVIsa que re.abnu a sua ,do leSltt} contra o oeste, sôbre I'

, Dia 12 - Palestra por En- to pelo chancele!' Bramuglia, Pratiquemo-lo como uma C�lDH:a: , '10 futuro dos pontos estratégj--
fel'meira Social no,s Grupos �01IIl autorização' da. cámara dive-rsão 'e oomo um oampo .del Plaça Perelra OlIvelra, 10· "COS daquele pal§. .

-

! ,-

Escolares "São José e "Padre dOIS deputados.
.

eduoação, T ';i6 ÚJ'hiêÕCo.ndenado a quem�
Án.CIhieta", com distribuição Seja, para. cada um ·de nós, Seja-m-

"

O � S'I'DCerOS ! os out,ros pri�ioneir�)S se refe-
de merenda "NesrtJé" e bom- C�Dtro Espirita uma questão de orgulho 00- S rem cü'm amIzade e Jodl" _

bons, nhece:r tudo quanto há de belo " I' d
. declarou o major, "Acham que-

Di,á 14 - Palestra por En- «José de Nazaretb» em a nossa natureZ'a e sôbre e ap ao amos I êle merece a morte de solda-
ferme1ira Social no Grupo ])s- tudo saibamos atrair a aten- Com a' casa lite,ra1m:ente I do, embora não pensem o mes.--

colar" José Boiteux", com dis- CONVOCAÇAO ção e 'o iIlterêsse do forastei- cheia, a emp,rêsa do Oine Ritz! mo com relação 'á Keitel .. ·. .j

tribuição de merenda "Nestlé 1'0, apresentou, 'na quinta-fe.ira! Sauckel - o escravíisador'De ordem do Sr, Pruidente, con-
e bo'mbons, viela 011 srs, s6cio. dê.te Centro' Não se' diga que as nossas última, o valoroso conter,râlJJeo:, �os trabalhad?res 'co�de�'ádos;
Dia 15 - Palestra por "En- Espirita p�ra a .ellsão de A.sem- estradas' são. péssi'mas, esC'jl.s- Conde Hermann o vetlltnloquo a morte- esta sob a üusao de'

fermeira Social 'no Colégio bléia Geral. que.e deverá realizar, sos e deficientes os meios de audaz, que seu deSltino é a cOlnse-
.

"Co,ração de Jesús" e Grupo
dia 13 do cort'ente,.domingo. às 9 comunicação, sem conforto as A'p6s termos assistido a este quência da tradução errada:

- hora. da manhã. na .ede social =i

Escolar "Silveira de Souza", desta entidade, nossas inSltalações de hospe- espetáculo, rumamos 'á "':reda- duma única frase contida nG'
com diisüibuição da me're,nda Não havendo número suficiente dagei:n, ção, afim-de escreverlmos al,gu- documento que serviu de pro-
"Nestlé" e bO'mbons, de aSlociados, à hora fixada, dar- A poe'sia dos panoramas

.

a ma coisa a respeito' do valoro- Via, O condenado não cessa de
Dia 16 - Palestra no Asilo .e-á início à se••ão, meia hora 'd d d

,- I ,

E t t t t t 't d'
ap6., com os .6ci08 que se acha-

suaVI a.:. ,e a·s pr,alas sao com"t so artista, n re an o, no a- escrever cal' 3lS a 'respm o IS-

S, Vicente. e Abr:igo de' Me'llo- rem pre.ente.. pe�ls�ço�S ,sobejas a.ols ,pos�i- mos co_m espa1n:to que as pal�-, so e �os lffi31nd:��o-las todas.
res, COm tI(:Ustribuição da me- OLÍMPIA SILVA veIS Incomo,das de uma VIa-I vras nao conseguem trraduzlr I ao TrIbu:nal MIlltar Interna-"
renda "Nestlé e bombons, Secretária gem, E sáo, indiscutivelmente, I fieLmente o que v&mos no

pal-j
cioil1al".

Dia 17 - IDncerra.mento da. motivos imperiüs'os para que co do Cine Ritz, .

Semana da CI1ianoa, Bruno' B S h
os poderes públioos secundem' O valor de COinde Hermann , _

Excursão ao Grupo "Ven-i OOS e' en ora a iniciwtiVia pal'ticular com a é gramdioso e seus número§l, SOCIEDADE MUSICAL
ceslau Bueno" de Palhoça,! participam aoa parente. e re,mode,1ação do si.stema rodo- muito especialmente o "crime "AMOR Á' ARTE"
com palestI1a por médico esco-I pessôas de sua. relaçõe. e viário e para que ôl:lItras ihi- da mala misteriosa",' são tes- No próximo sábado, dia 12 •.

lar do Dep'artamemto de Saúde amizadu. o nascimento de dativas parti,cuLares, nos temunhos da ,sua perfeição em sessão' de Assembléia Ge-
.eu primogênitoPlúbUca, Distribuição de la- transportes, no comércio e na artística, 'ral, tomará posse a nova Di-

.l'Iamj'ada e bombons, Coopera- BRUNO Indústria suprimam á atual E ao fin,alizar ,esta pequena retoria da tradicional Soc;,
ção do IDscritório de Assuntos Fpolill., 8-10.46 ausência de bem eisttar. crôpica, enviamos-lhe um dtade Musical "Amor á Artv
Lnter-amerkanOls,,' com exibi- Verão, ,

' praias, , , 1;11as I a&radecimento sincero e votos eleita em 29-9-1946 e assim
cão de filmes edúcativos. pmias movimentadas, cheias de cOll1tínuQ suceSSQ, co.nstituida:
'. " Previsão do tempo "Presidente - IDmíd,io Car-

SOFRE DE CA� SERVIÇO DE METEO- 5 O M' A TE'C dos�,cti���orMa���e�:re�i��,�:
TARRO E NA-O

ROLOGIA rães, 1° Secretár.io - Christó-
Pll'evisão do tempo) até 14 Sociedade'Materiais e Instrumentos Técnico ._ Científicos Ltda. vão Nunes Pires, 2° Secretá-

OUVE' BEM ?' horaB do düi 10: ., , Lio - Pel31io Mendoza, 1° Te-
Temno: Em g-eral insta'vel.

Convoco os senhores subscritores do capit-aI social souI'eI'ro Wa1;;r"'mar FigueI'
O

'Y �

para a reunião a se realizar . no dia 12 d
- ll'u -

aturdimento, Provocado pelo Tem;pe,rautra: Estável. e outubro cqr- ró, 20 Tesoureiro _ Norberto
catarro, é muito incômodo e abor- V'eIltos' de norte a r t

rente, às 14 horas, à Rua Conselheiro Mafra, nO,' 54, em Jacques VI'el'ra, O'r".d.or � 0.6-recido, As pessoas que não ouvem "

, , . es, e, t t 'd "-

d
' W •

bem, que sofrem de )(umbidos nos ,com raJ'adas frescas. que se ra ara a cbnstltuzÇa,O' efznitiva da Sociedade, waLd0 Silveira, 10 Procurador
ouvidos e padeéem de aturdimento\ Tie,mperaturas extremas d� Florianópolis, 10 de outubro de 1946, OrlalIldo,' Sena Conceição, 20
catarral, encontram pronto alivio lrojé: Máxima 218' Mínima OSWALDO MACHADO P.rocurador _ Severino' Gon-tomando PARMINT - o .remédio

' "
. ,

'

Fundadorrealmente eficaz no tratamento da 13,2, çalv�s Corrêa, 1° Bibliotec'ário
afe?�ãl) . catarral, Pela sua ação _ Higlno Neves, 20 Bibliote-
tom�lCante, Parmint reduz a infla- cário _ Ivo Rayjlm,maçao do ouvido médio, causadora. P A R A F E R I DA S, Na mesma sessão será sole-�o catart.:0, E uma vez eliminada a
mflamaçao, cessam os zumbidos E C Z E MA' 5 ,

nemente inaugurada, na gale-·
nos ouvidos e a dor de cabeça e ria de músricos da mesma So-
desaparecem gradualmente o aturdi- I N F l A M A ç O E 5, ciedade, o retrato do arr.tig,o e
mento e a' dificuldade de ouvir
P�rI?int é obtido em qualquer far� competente contra-mestre da

. maCia ou drogaria, ,

. C O C E I R AS, . Banca Mus:ical "Amor á Arte" •

Todos que sofrem de catarro F R E senhor Mano.el Timóteo fieaturdimento catarral e zC\bido� I, I R AS, Oliveira, (Manequinha) fale-nos ouvidos,. farão bem expe\'Ímen.
iando Parmint. NUNCR EXISTIU IGURl ESPINHAS, ETC, '- cido em março do cor,rente,

Florlanõpolb, 10 �e' OU'�OíO ue \946

Dia, da Criança

j

.'

Londres, ;) (U, P,) - Foram
aumentadas as precauções de'

segurança 11a Palestina, pelo
Mmtstérto das Colônias, devi-
do ao reinício' das conversa

ções anglo-árabes, Os dirigen-'
tes britânicos estão p.rocuran-'
do. meios de conseguir- reduzir
a disputa existente 8intre os.

Judeus 'e Árabes, Todas as pes-'
soas que vdsítarem hoje o Mi
nistério dias Colônias, foram.
examinadas, para evitar a, I

possibilidade de qualquer in
cidente capaz de' comprometer-
o êxnto das conversações,

A questão dos
Darda.nelos.

'Iano,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


